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24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TEMA:
FOTTURER PÅ
SENHØSTEN

TUR TIL NORDKAPP OG 
KNIVSKJELODDEN

6 FOTTURER I 
TRONDHEIMS-OMRÅDET

SKYTEFELTET PÅ 
DOVREFJELL ER RYDDET

TENÅRINGER GIKK
NORGE PÅ LANGS

19-ÅRING GIKK FRA 
LINDESNES TIL RØROS

FRILUFTSLIV-FERIE 
MED BOBIL

 

 
Spåtind Fjellstue 

 
Opplev det ville og snille fjellet – besøk vår hjemmeside for 

gode tilbud og spennende pakker som passer turglade 
friluftsmennesker som ønsker noe eksklusivt. 

 
Høyeste topp er Spåtind 1414 moh., men også 

Djuptjernskampen 1325 moh. er en ypperlig tur! De fleste 
turene er lette og middels krevende. På de fleste toppene er det 

fantastisk utsikt til Spåtind 1414, Skjervungfjellet, 
Skarvemellen, Rundemellen, Snuen, Røssjøkollane, 
Djuptjernskampen, Ormtjernskampen og Langsua. 

 
Dere finner oss midt på Synnfjell med utsikt over 

Synnfjorden og Spåtindtoppen. 
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+47 61 11 96 06 

post@spatind.no 

──── 

www.spatind.no 

──── 

Langrenn 

Trugetur 

Vandring 

Skisenter 

Fisking 

Basseng og 
treningsrom 

Synnfjorden 

 
 

Spåtind Fjellstue 
Opplev det ville og snille fjellet – besøk vår hjemmeside for gode tilbud 

og spennende pakker som passer turglade friluftsmennesker som 
ønsker noe eksklusivt.

Høyeste topp er Spåtind 1414 moh., men også Djuptjernskampen 
1325 moh. er en ypperlig tur! De fleste turene er lette og middels 

krevende. På de fleste toppene er det fantastisk utsikt til Spåtind 1414, 
Skjervungfjellet, Skarvemellen, Rundemellen, Snuen, Røssjøkollane, 

Djuptjernskampen, Ormtjernskampen og Langsua. 

Dere finner oss midt på Synnfjell med utsikt over Synnfjorden og 
Spåtindtoppen.

Booking:

+47 61 11 96 06

post@spatind.no

www.spatind.no

Langrenn

Trugetur

Vandring

Skisenter

Fisking

Basseng og 
treningsrom

Synnfjorden

Annonse bakside_Spa�ting_0520.indd   1Annonse bakside_Spa�ting_0520.indd   1 13/10/2020   13:4013/10/2020   13:40Friluftsliv_0520_OMS.indd   1Friluftsliv_0520_OMS.indd   1 21/10/2020   14:3221/10/2020   14:32



80    FRILUFTSLIV 2020  -  5 

UTSTYR  TEST

BATTERI
Beltelykten virker i begrenset tid med innvendig, 
oppladbart batteri, men kan også brukes 
tilkoplet ekstern powerbank. Den følger med 
og har stor kapasitet og kan festes i beltet eller 
ligge i lomme eller sekk. For lang tur kan man 
kjøpe flere ekstra batterier og bytte underveis. 
Dette gir mulighet for nærmest ubegrenset 
brukstid. Det anbefales at lykten lades fra 
den originale powerbanken fra Beltlamp AS. 
Denne lades med vanlig USB-kontakt, og er et 
bidrag til ekstra strømforsyning også til mobil 
eller andre ting.
Når eksternt batteri er tilkoplet, vil lykten kunne 
få strøm fra dette når den er tent, og innvendig 
batteri vil samtidig bli ladet. Når lykten er av vil 
også innvendig batteri lades. Da lyser en blå 
diode, som slukner når batteriet er fulladet.
En viss varme på overflatene av lykten kan 

BESKRIVELSE
Kort fortalt er dette en ny type turlykt som 
festes i et belte slik at man slipper å ha 
den på hodet. Fordelene med produktet 
Hikebeam beltelykt er blant annet: 3D-effekt 
framhever detaljene i terrenget. Sterkere 
belysning i hele nærområdet. Tilnærmet 
ingen forstyrrelse av tåke, regn, snø, ånde 
osv. Blender ikke andre turgåere. Du slipper 
ubehagelig press mot hodet. “Widebeam™” 
gir mulighet for vidvinkel-belysning 180° ut til 
sidene. Festes lett på vanlig belte, eventuelt 
på sekk. Hygienisk, forårsaker ikke svette 
hodestropper. Arbeidslampe, velegnet til å 
plasseres som frittstående arbeidslampe, 
belysning i telt etc. Kan også henge på snor 
eller grein. Med denne lykten unngår man 
at insekter lokkes til å fly mot ansiktet. Har 
innebygget batteri for korte turer, men kan 
brukes tilkoplet medfølgende powerbank med 
stor kapasitet. Ødelegger ikke hårfrisyren, for 
de som er opptatt av det. 
Hikebeam beltelykt er oppfunnet av en norsk 
optiker, utviklet av et renommert selskap innen 
industridesign, og er akkurat nå i ferd med å bli 
lansert.

MANGE BRUKSOMRÅDER
Hikebeam 400 kan brukes på fottur og i 
arbeid, i tropene og i arktiske strøk, på strand 
og fjell, skog og vidde, på sti og vei, i huler 
og gruver. Den kan brukes av barn, unge og 
eldre – av alle som vil se godt i mørke, på en 
behagelig måte. Lykten kan brukes i shorts 
eller med polardress. Den kan brukes alene 
eller med familie og venner, på jakt og fisketur, 
i søk og redning – ved all slags aktivitet når det 
er mørkt. Har du klær med belte, kan du feste 
lykten der. Hvis ikke, kan du bruke beltet som 
følger med.
Hikebeam® fra Beltlamp AS har klare fordeler 
når du går. For mange som løper og går på 
ski vil det også være et bedre alternativ enn 
andre lykter.

HIKEBEAM
BELTELYKT

1

Friluftsliv_0520.indd   80Friluftsliv_0520.indd   80 21/10/2020   14:3821/10/2020   14:38



5   -  2020 FRILUFTSLIV    81

TEST  UTSTYR

å holde bryteren inne i 2-3 sek, eller trykk til 
trinn 7.
Bryteren har 7 trinn:
1. Hovedlykt svak.
2. Hovedlykt mellomstyrke.
3. Hovedlykt full styrke (400 lumen).
4. Hovedlykt mellomstyrke, pluss sidelykter 

(Widebeam™).
5. Hovedlykt svak, pluss svakere sidelykter 

(Widebeam™).
6. Svakest, kun sidelykter (Widebeam™)
7. AV
IPX4, tåler alt av vær og vind når dekselet på 
lykten slutter tett til, eller ladepluggen er rett 
plassert og skjermet av beskyttelseshetten.

OPPLEVELSE I BRUK
I alle år har vi brukt diverse hodelykter på 
turer i den mørke årstiden. Å farte rundt med 
ei lykt festet til strikk på hodet er ikke akkurat 
behagelig. Det presser på hodet. Man blir svett 
under strikken og lua, og det klør og føles 
ubehagelig. Jeg blir i hvert fall sliten og lei av 
å stadig ta hånda opp til hodet for å justere og 
endre på hodelyktene. Det skjer spesielt under 
høyaktivitet, på skiturer og joggeturer. 
Det var derfor spennende å prøve ut denne 
nyvinningen med lykt som kan festes andre 
steder enn på hodet. Vi i Friluftsliv har testet 
denne nye beltelykta på flere turer nå i 
september og oktober. Aktivitetene har vært 
fotturer, sykkelturer, kajakkpadling og vi har 
brukt lykta som arbeidslys hengende i taket i 
telt og gapahuk. Vi startet med fotturer og festet 
lykta i beltet på buksa. På noen spaserturer 
uten ryggsekk festet vi lykta i beltet som følger 
med i pakken. Bedre resultat ble det da vi gikk 
med ryggsekk og festet lykta til magebeltet. 

forekomme, særlig med sterk lysstyrke. 
Unngå å tildekke med sengtøy, klær el.l. ved 
innendørs bruk.

RÅD FOR LANGTURER
Lyset vil slukne plutselig, når det ikke lenger 
er strøm på batteri(ene). Men da kan man slå 
lyset på igjen, med lavere styrke, og fortsatt 
ha lys en kort stund. Utvendig batteri varer 
ca. 5 timer på full styrke. Da vil det innvendige 
batteriet kunne vare ca. en time mer. Du bør 
skifte det utvendige batteriet straks dette går 
tomt. Da vil du så lenge som mulig, ha en 
reservekapasitet på det innvendige batteriet, 
og slipper at det blir helt utladet. Diodene på 
powerbanken viser gjenværende kapasitet. 
Trykk på knappen på siden for å sjekke dette 
eller reaktivere lademodus for lykten (sjekk 
eventuelt også kontaktene). Diodene lyser når 
lykten mottar strøm fra powerbanken, til den er 
tom etter ca. 5 timer på fullt.
Unngå at væske/vann kommer inn i 
koplingspunktet på lykt og batteri! Om man er 
uheldig, så rist vannet ut og la lykt (ev. batteri) 
ligge ubrukt og tørke en god stund.
Hikebeam® er designet slik at den ved rett 
bruk tåler vær og vind. Da kan man ha glede 
av en unik beltelykt, gjennom lang tid.
Husk å lade batteriene så lykten er klar til neste 
gang den skal brukes. For lengre turer, husk å 
beregne tilstrekkelig batterikapasitet, eventuelt 
ta med flere batterier. En reserveledning kan 
også være fornuftig å ha.

7 TRINN
Hikebeam 400 har hovedlykt på ca. 400 lumen 
(max) og to sidelykter (Widebeam™), hver 
på ca. 100 lumen (max). Lykten slukkes ved 

2

1. Man slipper 
ubehagelig press mot 
hodet med denne lykta.

2. Her ser du 
klipssystemet som gjør 
denne lykta anvendelig 
til å festes på blant 
annet beltet.

PRIS: 1.995,-
VEKT: CA. 230 GRAM

MER INFO: WWW.BELTLAMP.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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Det fungerte utmerket, spesielt fordi skjermen 
oppå lykta hindret sjenerende belysning både 
for brukeren og de andre i turgjengen. Den 
aller beste festeløsningen synes vi imidlertid 
var å henge lykta på brystreima til ryggsekken. 
Da ble det mer høyde på lysstrålen fremover, 
og lykta ble hengende mer stabilt. Når lykta 
er festet til brystreima har man også lettere 
tilgang til bryteren på lykta enn når den henger 
nedpå hoftebeltet.
Og bare for å ha testet det, så teipet vi lykta 
fast foran på sykkelstyret. Vidvinkelen på 
lysstrålen ga et fenomenalt lys der vi syklet i 
mørket på en skogsvei.
Vi klipset også lykta øverst på flytevesten en 
kveld vi var noe sen med å padle i land. Lykta 
fungerte også til den bruken, selv om det ble 
litt flakkende lys der både hender og padleåre 
svingte rett foran lykta og lysstrålen.
Totalt sett er dette ei super lykt som er som 
skapt for å bruke på fotturer. Erfaringen og 
opplevelsen i bruk var ny for meg, og jeg 
ble positivt overrasket over hvor lettvint og 
behagelig denne lykta er i bruk, sammenlignet 
med hodelyktene. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er ei rå og meget anvendelig turlykt. 
En fantastisk nyoppdagelse som gjør at det 
blir lenge til jeg skal bruke ei hodelykt igjen. 
Bruksområdene er så mange at det er egentlig 
bare fantasien som setter begrensninger 

på bruken. Det eneste jeg er skeptisk til er 
holdbarheten til klipsene/bøylene på lykta 
når det er mange kuldegrader. (Det er de to 
klipsene som smettes på belte eller reim.) Av 
erfaring vet jeg at plastikk lett brekker/knekker 
i sprengkulda. Vinteren og kulda har ikke satt 
inn ennå, så det gjenstår å få testet denne 
lykta i lav temperatur. Knekker klipsene/
bøylene så mister lykta sin hovedegenskap. 
Men uansett… når man er på langtur om 
vinteren så har man jo med seg flere lykter 
enn en. Alltid dobbelt sett med uunnværlig og 
vitalt utstyr!

Rett før vi gikk i trykken, mottok vi følgende 
beskjed fra firmaet BELTLAMP AS, vedrørende 
det tekniske materialet i bøylen:
«Når det gjelder det materialet bøylen er 
laget av måtte jeg forhøre meg med Pavels 
Innovation i Porsgrunn, som står bak selve 
industridesignet og den tekniske utviklingen 
av lykten. Kort fortalt er dette en «high end 
engineering» nylonplast av svært høy kvalitet. 
I tillegg bidrar geometrien i bøylen til at den 
er svært robust. Den tåler skikkelig mye 
«juling» (f.eks. å bøyes kraftig) uten at den 
knekker. Det er en type Polypropylen som er 
mye brukt i automotivindustrien, elektronikk 
og households på grunn av dens gode 
egenskaper. Som tidligere nevnt tåler den mye 
«juling» og har gode egenskaper langt ned i 
de blå gradene.»

1. Vår erfaring tilsier 
at det beste er å feste 
lykta til brystreima på 
ryggsekken når man 
er på fottur.

2. Med sidelyktene 
på går lysstrålen 180 
grader ut til sidene.

1 2
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