billig – men bra
I optikkens verden får man som oftest
det man betaler for. Men av og til
dukker det opp rimelige produkter
som imponerer.
det er relativt enkelt å skille mellom begredelig og
prima optikk. Men når optikken når et visst kvalitetsnivå,
er det slett ingen enkel oppgave å sammenlikne, fordi hjernen og øynene hele tiden kompenserer for små forskjeller.
En bruksvurdering uten avanserte måleinstrumenter vil derfor
være preget av subjektivitet. Enkelte faktorer er det imidlertid mulig å gi relativt objektive vurderinger av. Vi har
testet Nikons nye Monarch 5 i 10 x 42. Konklusjonen er
at den evner å gi noe av markedets beste optikk
overraskende tøff konkurranse.

PATRICK SÉBILE
• Har fanget over 650 fiskearter i mer enn 60 land
• Har 327 tidligere og nåværende rekorder (IGFA, EFSA, FFPM)
• Ble hedret som ”Saltwater angler of the year 2003” av IGFA
• Har drevet 3 fiskecamper i Afrika gjennom 17 år
• Har skrevet 800 fiskeartikler og 7 bøker
Franskmannen Patrick Sébile lever og ånder for og av fiske. Kanskje er det
derfor hans produkter er så ettertraktede, nyskapende og prisbelønte. Den
innovative teknologien på Sebile wobblere og sluker tilbyr ”features” og
fordeler som hjelper deg å ta ”rekordfisken”.
Fellesnevneren for Sébile produkter er at de fungerer både i ferskog saltvann, til all type fisk. Sébile`s agn har design og finish som du
umiddelbart gjenkjenner i butikkene og på fiskeplassen!

Helt småkonge
ProduKTnAvn: Nikon Monarch 5 10 x 42
ProduKTFAKTA: Ny versjon håndkikkert i Nikons Monarch-serie. ED-glass
og multicoating. Gummiert hus i glassfiberforsterket polykarbonat. Vanntett
ned til 1 meter i 10 min. 96 meters
synsfelt på 1000 meter. Nærgrense
2,5 m. Vekt: 600 gram.
FunKSJonALITeT: Nikons Monarch-serie
har lenge vært ansett som et greit kompromiss mellom pris og optisk kvalitet,
og har havnet i sekken til mang en naturbruker. For selv om mange nok ønsker seg det beste av det beste, er det
faktisk ikke alle som tar seg råd til å betale en halv månedslønn eller mer for et
titteredskap. Nå er fjerde generasjon av
Monarch-serien klar: Optikken er oppgradert, vekten redusert og prisen holdt
i det samme leiet.
Kikkerten er testet fra skjærgård til
skog og fjell. Etter flere turer hadde jeg
så lite å utsette på den optiske kvaliteten, at jeg valgte å kjøre en aldri så
liten (uvitenskapelig) sammenlikning
mot en Leica Geovid HD-B 10 x 42 (testet i Jakt & Fiske nr. 3/13). I dunkelt lys
fikk tre erfarne jegere (separat) beskjed
om å speide over det samme skogholtet og kartlegge detaljer. Jeg ba dem
så utdype eventuelle optiske forskjeller
de umiddelbart opplevde (Geovid har

høyere vekt pga. innebygd balistikkprogram og avstandsmåler). Det var
ingen av dem i stand til, heller ikke jeg.
Etter testing under varierende forhold over tid, er det min oppfatning at
Monarc 5 holder uforskammet godt
følge med Leicaen i svinnende lys. Jeg
kan ikke med sikkerhet fastslå at jeg
faktisk ser forskjell, det er mer snakk
om en vag fornemmelse, der Leicaen
ligger hårfint foran på det mørkeste.
Det er relativt enkelt å lage optikk
med god oppløsning og kontrast (gjerne
kalt skarphet) i midten av linseobjektivet. Utfordringen er å få med seg
skarpheten helt ut mot kantene.
På både Monarch 5 og Leicas Geovid
oppleves denne som svært god. Titter
man nøye etter, er det imidlertid en
tanke mer fargeblødning (kromatisk
abberasjon) på Monarch 5 enn på
Leicaen. Fenomenet forekommer i
større eller mindre grad på all optikk,
og vises ved en svak nyanse av lilla
eller grønnlig skjær i ytterkantene når
man titter på kantete objekter med stor
kontrast.
På 1000 meter ligger Nikon-kikkerten
på 96 meters synsfelt, mot Leicaens 110
meter. De 14 ekstra meterne er nok til å
gi en noe mer harmonisk synsopplevelse
med sistnevnte kikkert.

Som forventet håndterer Leicaen
motlys upåklagelig. Men også her imponerer vår relativt rimelige testkikkert:
Fargegjengivelsen er god, og jeg opplever helt minimalt med sløring.
Gummiarmeringen på Monarch 5 gir
et godt og behagelig grep, og det gummierte fokushjulet er lettbetjent og
presist. Reima er bred og myk i behagelig stretch/gummiutførelse.
Det er en kjent sak at reingjetere,
ornitologer og andre med speiding som
en del av profesjonen, holder seg med
det aller ypperste innen optikk. Rett og
slett fordi titting i en kikkert i timer,
dager og uker blir mer slitsomt jo lenger
ned på kvalitetsskalaen man går. Herværende test forteller meg at det fortsatt er forskjell på dyr og rimelig optikk,
og jeg kan forstå de ovennevnte yrkesgruppers valg. Vi konstaterer samtidig
at det i dag er mulig å produsere prisgunstig optikk som evner å yppe seg
mot de tradisjonelt største sluggerne på
markedet. For den jevne jeger og fisker
vil Monarch 5 gjøre jobben og vel så
det. Når kikkerten i tillegg har lav pris
og er av de letteste og mest kompakte
i klassen, lukter det suksess lang vei.
PrIS: kr 3790,LeverAndør: Nikon Norge AS,
tlf. 67 82 74 00, www.nikon.no

Varm og stilren
ProduKTnAvn: Tysnes Jacket
ProduKTFAKTA: Fleecejakke i polartecmateriale, 100 % polyester.
Vekt: 480 g i str. L. Fås i str. S – XXL.
FunKSJonALITeT: Tysnes er en mellomtykk fleecejakke godt egnet
både som mellomplagg under en skalljakke eller som en lett ytterjakke. Den er enkel, men likevel mer forseggjort enn de enkleste fleecejakkene. Tysnes er utstyrt med tre lommer; to vanlige frontlommer
og en på brystet. Glidelåsen i front har både vindklaff og integrert
hakebeskyttelse. Vi setter stor pris på jakkas forlengede ryggparti,
i tillegg til den elastiske ermeavslutningen med tommelhull. Glidelåsene på jakka er kraftige og solide, ellers liker vi detaljer som
sterke kontrastfarger og et forholdsvis ettersittende snitt. Tysnes er
en svært varm, slitesterk og funksjonell jakke. Den har et stort bruksområde, er heller ikke overpriset. Dette er blitt en favoritt!
PrIS: kr 900,LeverAndør: Bergans Fritid AS, tlf. 32 25 25 00, www.bergans.no
Henrik Strømstad
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