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JoF testar

Test: Nikko Stirling 
Rödpunktsikte
Leverantör: Jaktbiten i 
Karlshamn, 0454-75 36 40,  
www.racerback.se

Test: Jakt- och hundförarväst
Leverantör: Paw of Sweden, 
070-668 84 40,  
www.pawofsweden.se

Peter Ekeström

Christer Lindberg

l Paw of Sweden är ett en-
mansföretag som föddes när 
en hundförare och tränare 
såg att det faktiskt finns 
utrymme på marknaden 
också för den lilla leveran-
tören. Sortimentet är inte 
stort, men det är klokt. Inte 
minst när det gäller hundfö-
rarvästen.

Jag har burit västen av 
och till under nästan en 
hel säsong i alla möjliga 
jakt- och hundsituationer 
och kan konstatera att den 
håller i alla sömmar. Minst 
fem gånger har den tvättats 
och den har blivit skönare 
för varje gång. Man vänjer 
sig vid kläder. Det här är en 
sådan väst.

Västen har sammanlagt 
elva fickor: Tre innerfickor. 
Fram finns två med dragked-
ja, två insticksfickor (hand-
värmare) och två rejäla hål 
för ammunition. Bak finns 

en stor ryggficka som är fod-
rad för enkel skötsel och en 
mindre ficka med lock.

Sprund i sidorna ökar 
rörligheten. Västen knäpps 
med fyra knappar. Jag trivs 
med knapparna, men efter-
som nästan alla plagg nu-
mera har dragkedja så är 
den detaljen förmodligen 
en vanesak. Alla detaljer, 
som de små skinnbitarna, 
är välgjorda.

Yttertyget är av borstad 
twill och slitstarkt. Jag pro-
vade att impregnera västen 
med spray. Efter den behand-
lingen var det inga problem 
att träna hund i regn. På in-
sidan är västen fodrad med 
bomullstyg.

Det här är en klassisk väst 
för hundförare, hundtränare 
och jägare. Den känns sta-
dig och trygg, nästan lite 
gammaldags. Den har en 
stabilitet som påminner om 
gamla tiders storvästar, de 
som aldrig kunde nötas ut. 
Mitt intryck är att den här 
västen håller en kvalitet som 
är ovanlig – inte minst om 

man tittar på priset.
Västen finns i två färger, 

olivgrön och brun. Storlekar-
na går från XS till XXXXL, 
i varianter för både dam och 
herr.

Hög kvalitet – lågt pris

l Vi hittade ett rödpunkt-
sikte till ett otroligt lågt 
pris och blev naturligtvis 
nyfikna. Att jämföra denna 
rödpunkt med ett riktigt dyrt 
sikte vore kanske fel, men 
även om prylar är billiga så 
måste de fungera. Första 
intrycket av detta sikte blev 
tyvärr lika lågt som priset. 
När det var dags att mon-
tera siktet på 308an visade 
sig montageskruvarna vara 
av riktigt usel kvalitet. Utan 
att för den skull ha dragit åt 
våldsamt hårt bara släpper 
en av muttrarna sitt fäste om 
skruven och det visar sig att 
gängorna vikt sig. Efter lite 

trixande lyckas vi ändå få 
fast siktet på studsaren och 
så bär det av till skjutbanan. 
Väl där utan att ha skjutit 
ett enda skott tar batteriet 
till rödpunkten slut. 

Som sagt, det första vik-
tiga intrycket blev inte bra. 
Men med ett nytt batteri blev 
det fart på grejorna igen och 
inskjutningen kunde göras. 
30 skott senare gjorde vi en 
provserie om fem skott, och 
på 80 meters avstånd gick det 
att täcka nästan alla skott 
med en femkrona, vilket 
är helt okej och inom den 
mänskliga felmarginalen på 
ett sikte utan förstoring.

Siktet satt sedan på stud-
saren under praktisk jakt i 
både kyla och riktigt blötvä-
der och visade då inga svag-
heter och batteriet behövde 
inte bytas mer. Testet med 

duschflaskan och ett dopp 
i handfatet var heller inget 
som påverkade utan Nikko 
Stirlings rödpunktsikte får 
godkänt på den punkten. I 
övrigt kan det nämnas att 
rödpunkten kan justeras 
i elva lägen och att vredet 
för detta fungerar som det 
ska. Linserna duger men 
det blir lite onödigt stora 
reflexer runt punkten, spe-

ciellt när man använder en 
kraftig punkt, det stör en 
aning men inte mer än vad 
man kan stå ut med. I kort-
het kan man säga att siktet 
fungerar, men om svagheten 
i montageskruvarna var en 
engångsföreteelse eller inte 
är svårt att säga.

Lågt pris – gängorna släppte

Omdöme:
PLUS: Priset, skottfast, håller 
fukten ute. MINUS: Montage-
skruvarna, batteriet. 
PRIS: 995 kr.

Omdöme:
PLUS: Klassisk, funktionell, 
praktisk och välsydd. 
Lågt pris. 
MINUS: Inga. 
PRIS: 625 kr.


