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Hva skal man egentlig velge? Se resulta-
tene avvår test på de neste sidene og kan
hende har du økt forståelse når du giør
ditt innkjøp.

Hva er en god allround-kikkert? Det
kommer selvsagt an på jaktformen din,
men også på hva du selv føler deg kom-
fortabel med.
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Håndkikkerter kommer i et utall av

størrelser og forstØrrelser,alt fra små lom-
mekikkerter som 8x20 til svære dråg som

gierne heter 1.2x56 e17er noe slikt.

STOR ELLER LITEN
Forskjellene i egenskaper er store, fØrst og
fremst som følge av ulike størrelse, men
ikke minst også som følge av ulik kvalitet
på optikken. Det voldsomme prisspennet
man ser på kikkerter skyldes optisk l«rali-
tet og hvor godt kikkerten er bygget. Og

det sier seg selv at det er forskjell på en

kikkert til 1000 kroner og en til 20 000.
Vi vil likevel si at det som påvirker egen-
skapene og brukeropplevelsen aller mest
er kikkertens størrelse.

En stor kikkert er nemlig bedre å se gjen-
nom enn en liten. Nesten uansett pris.
Skal du ha en virkelig god synsopplevelse
må du selvsagt betale en god del for glas-
set også - og glerne velge et av de

kjente merkene.



BøR VÆRE KOMFORTABEL I BRUK
Det viktigste for synsopplevelsen er kik-
kertens objetivdiameter. Mange vet at
denne har nær sammenheng med hvor
mye lys som når fram til øyet. Men
nesten like viktig, er at den også påvirker
kikkertens utgangspupill (se faktaramme)
som igien er avgiørende for hvor lett det
er å finne riktig øyeposisjon i forhold til
den optiske aksen. Kort sagt hvor kom-
fortabelt det er å bruke kikkerten.
I denne testen tar vi for oss 10x42-kik-

kerter. Disse har qpisk "medium" stør-
relse. Og skal man ha 10 gangers forstør-
relse anbefaler vi knapt å velge mindre
objektivdiameter. Såpass kraftig forstør-
relse påvirker nemlig utgangspupillen
negati'"t, og dermed trenger kikkerten litt
størelse på objektivet for å bli behage-
lig å bruke.
En 10x30-kikkert, for eksempel, vil dess-

uten ).te vesentlig dårligere under svake

lysforhold som tungt gråvær og skumring.
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-1" Lett oq god ergonon'li

God kontr*st

- Lite motstand på fokushjulet,
kommer lett ut av stilling

KREVERSTøTTE
Vi mener at 1.0x42 er et godt valg for en allround jaktkikkert.
Noen vil.hevde at8x42 er en bedre løsning fordi den er lettere
å holde stødig på grunn av den svakere forstørrelsen.

Sant nok, og for bruk
i skog vil også vi
anbefale 8x42 eller
kanskje 7x42.Snald<er
man derimot omhøy-

fellsjakt og observa-
sjon over lange

avstander gir en 70x42
utvilsomt mer infor-
masjon, forutsatt at
man klarer å holde
den rolig nok og
gierne bruker støtte
fra en stein,jaktsek-
ken eller hva som
måtte være i nærheten.
Til reins- og rypejakt
er 10x42 et ypperlig
valg. Likeså hj ortej akt
i åpne områder, som
f.eks i Skottland. Med
kvalitetsglass er den
faktiske lysstlrken
såpass bra at den også

gjør god nltte under
skumringsjakt, selv om det finnes bedre alternativer til dette.

Ulempen med en kikkert som er god å se i, er at den vaniigvis
veier en del.
Både fordi den nødvendigvisk ikke kan være ultrakompakt, men
også fordi godt glass veier mer enn plastlinser og billig{øsninger.

FORSKJELLENE
Denne gangen har vi tatt for oss kikkerter i den øwe mellomklas

senl prisspennet 6 000 ti1 12 000 kroner. Det inkluderer merker
som Steiner, Nikon, Opticron og Meopta. Premiummerket Leicas

billigste jaktkikkert sniker seg såvidt under øvre prisgrense. Zeiss
hadde ikke anled-
ning til å stille
demokikkert til
rådighet til denne
testen.Hvordan
yter kikkertene?
Er forskjellene
mellom merkene

påtakelige? Hvil-
ken bør du velge?

Vi har testet

denne klyngen av

kvalitetsglass mot
de samme obser-

vasjonsobjektene.
Tittet etter opp-
1øsning, kontrast,
lysgiennomgang
og kantskarphet.
Gått tilbake og
giort testen om
igien når vi har
vært i Ml. Hva har
vi avdekket? Jo, at
fors§ellene er der.

Men de er ikke veldig store. Og de følger stort sett prisskalaen.
Men om det er verdt å betale 11 000 for en Leica sammenlighet
med 6 000 for en Nikon som er god til prisen, kan bare
du r,rrrdere.

DETO BESTE

To kikkerter stikker seg ut som klart bedre enn de øwige: Leica
Tiinovid og Meopta Meostar. Disse har høyere oppløsning, bedre

VANNTETT: Alle kikkerter besto vanntesten med en time ivannbøtte etter torturen foran peisen.
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kontrast og bedre lysgjennomgang i skumring.
Til deg som skal kjøpe kikkert vil vi si: Har du mulighet for å

prøve å. holde dem, kan du finne ut hvilken som passer deg best
ergonomisk. Har du behov for topp prestasjon må du bla opp.
Men de fleste - selv dem som stiller en del l«av - kan nok klare
seg med en kikkert til 6-8 000 koner.

JAPANER MED LEXUS-FEELING
Det ble litt wow-faktor når vi åpnet esken med Nikons Monarch
7 10x42. Er det mulig at en kikkert til 6 000 l«oner kjennes ut
som om den koster 20 000? Men det giør den faktisk. Kikkerten
er svært god å holde i og en fryd å holde til øyet. Med lettest vekt
av alle i testen borger det for en åvoritt ti1 fellrypejakt.
Optisk presterer den greit nok og vel så det, men ligger naturlig
nok litt bak kikkertene i testen som koster dobbelt så mye. Men
likevel Dette er utrolig mye kikkert for pengene. Etter turen i
fryseboksen var fokushjulet et øyeblikk treg!før det etter et par
omdreininger myknet opp og ble presist og passe mykt.

TYSK BULLDOSER
Steiner Ranger Xtreme gir soliditetsfølelse så det holder. Det
kjennes som om denne kan tåIe mange turer i bakken uten å ta
skade av det. Likevel skjemmes den fysiske konstruksjonen av
tungt fokushjul som blir vanskelig å betjene når det er vått og
ikke minst med hansker. I tillegg ligger den ikke spesielt godt i

hånden med sine mange "utskjæringer"og profiler i gummigrepet.
Optisk er den helt grei, men imponerer ikke spesielt. Kikkerten er
absolutt ikke dårlig, men overgås av andre eksemplarer i
denne testen.
Fokushjulet frøs nærmest fast etter turen i frysebolsen og kikker-
ten vil i praksis være ubrukelig på virkelig kalde turer etter
vinterrype.

SUPERKIKKERT FRA LEICA
Uwiklingen av optikk går videre, det viser denne kikkerten. Hvert
tiår s§er det - om ikke et kvantesprang - så i hvert fall steg som
virkelig kan merkes. De aller dyreste kikkertene sprenger grenser
og blir enda bedre, og mellomklassekikkertene rykker nærmere -
om ikke helt opp i klasse med - de utgående toppmodellene.
Leica Tiinovi d 7Cx42 er ganske enkelt et imponerende srykke
optisk instrument. Den er skarp, har kontrast like god som
Meopta Meostar, og det hele i en lettere, mer kompakt og ergo-
nomisk utforming. Det eneste vi finner å trekke for når det giel-
der optisk prestasjon, er noe svak kantskarphet. Men slik pleier
det å være når maksimal oppløsning i sentrum, samt korrekt gf en-
givelse prioriteres høyest. Og der har Leica ofte vunnet tester.
Fysisk er kikkerten meget tillitvekkende med god ergonomi og
passe motstand i fokushjulet. Leica Tiinovid mangler sine dpere
slektsbrødres smussarvisende coating av linsene.
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GOD PÅ DET MESTE
Meopta Meopro 70x42 HD er bortimot et røverkjøp. Den
tjekkiske produsenten kan betegnes som stebroren ti1 treklØveret

Zeiss,Leica og Swarovski. Med Meopro leverer de her et produkt
som kan konkurrere med de rimelige utgavene tllZeiss. Kikker-
ten er god å holde i og har et fokushjul med passe motstand. Et
ørlite minus for at det blir litt glatt når det blir vått. Kikkerten
er relatirt lett og vil egne seg godt som fellkikkert på rypejakt.
Optisk leverer den svært bra på oppløsning - det vi opplever som
skarpheten i bildet. Her snakker vi egentlig bortimot toppnivå.
Med andre ord et godt instrument for å spotte vinterryper på
lang avstand. Lysgjennomgangen er også god, men kontrasten
mangler litt i forhold til de beste i testen. Kikkerten tålte turen i
fryseboksen godt, uten at fokushjulet ble tregt som på noen et par
av de øvrige kikkertene.

SUPER, MEN TUNG
Meopta Meostar R1 1G(42 leverer det beste optiske resultatet i
testen. Vi ble rett og slett litt overrasket over det klare og skarpe

bildet da vi satte den til øynene første gang. Den er på nivå med
Leica Trinovid, og på noen områder, som kantskarphet, faktisk
bedre. Også lysglennomgangen oppleves et ørhte strå hvassere.

Fysisk er den bunnsolid og kraftig som en tanks, men det betyr
dessverre også at den er tung. En testvinner på optiske presta-
sjoner. Men sammenlignet med de andre faller den litt gfennom
fordi den er tung og klumpete. Når det er sagt, så ligger den godt
i hånden. Men som f ellkikkert - som 10x42 ofte brukes som - vil
nakken tynges betydelig mer på slutten av dagen enn med de let-
tere kikkertene i testen.Tenker man mer stasjonær bru§ er denne
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kikkerten derimot vårt førstevalg. Kikkerten passerte forøwig de

f,rsiske testene med glans. Fokushjulet var helt uanfektet etter
turen til det arktiske klimaet i 25 minus i fryseboksen.

NYDELIG ERGONOMI
Dette er den beste kikkerten å holde i. Opticron DBA VHD
10x42 minner ganske mye om Swarovskis El-serie når det
kommer til ergonomi.
Med 10 gangers forstørrelse betp dette mye. Det er generelt
vanskelig å holde slike kikkerter rolig, men et godt grep om
gummien hjelper på. Som et lett og kompakt til f elljakt etter
rype fremstår denne som en av favorittene. Optisk forsvarer
den plassen sin, og er i det hele tatt et godt valg. Kikkerten er

produsert iJapan, og Opticron har et godt rykte for å gi mye for
pengene i mellomklassen. Fokushjulet gikk lett og greit mens den
tinte foran peisen etter turen i fryseboksen.

NYKOMMER FRAJAPAN
Opticron Imagic 70r42BGAVHD er ny av hret og en forbe-
dring av tidligere Imagic-serier fra Opticron. I motsetning til
andre produsenter som flytter produksjon av kikkerter i denne
prisklassen til Kina, kommer begge Opticrons representanter i
denne testen fruJapan. Dette borger for god byggekvalitet og real
kyalitet.
Optisk presterer kikkerten bra for prisklassen. Både kontrast,
oppløsning og lysgiennomgang er jer.nt bra, men med synlig
forskjell til de beste i testen. Kikkerten er god å holde i og kinner
ergonomisk mye om Meopta Meopro. Fokustrjulet på Opticron
Imagic frøs nærmest fast etter turen i minus 25 i fryseboksen.


