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• Varmer godt i ruskeværet
• Solid konstruksjon
• Flere gode detaljer

• Midjesnøringa sitter litt høy

JERVEN MOUNTAIN MAN THERMO JAKKE
Materiale: Polyester, microfiber. Farge: Fjellkamuflasje.
Størrelser: XS–3XL. Pris: Kr 5490,-. Produsent: Jerven 
(tlf: 53 64 80 50) www.jerven.no

I ett med fjellet
Jerven er mest kjent for fjellduken, men de har også hatt noe bekledning gjen-
nom årene. Vi har i den forbindelse prøvd siste utgave av den forede Mountain 
Man jakka i fjellkamuflasje. Selve kamuflasjen er mye omtalt tidligere i diverse 
sammenhenger, så her skal vi kort bare fastslå at den er like suveren på høy-
fjellet som før. Jakka er laget i solid og vanntett materiale. Det er benyttet 
kraftig ripstop-materiale, og det er gjennomført på den måten at det også 
er brukt i lommer og under skjulte detaljer. Den forede jakka er svært varm, 
med den fordelen at du slipper å ha mye under før kulda virkelig biter. Foret 
har dessuten den fordelen at det fanger opp kondens på innsiden. Glide-
låsene fra YKK og trykknappene er av god kvalitet. Hette, krage og 
varmelommer har fleece på innsiden. Kalde fingre får det raskt mye 
bedre i de utmerkede varmelommene, som ligger bak stor-
lommene nede.

En meget bra detalj på Jerven-jakka er det at du har 
de samme løsninger på begge sider, så om du er «rett-
vendt» eller links spiller ingen rolle – her er det det 
likt for alle. 

Hetta har gode justeringsmuligheter og den er 
avtakbar, noe som er en fornuftig løsning. Videre 
så er det lettbetjente borrelåsjusteringer nederst 
på ermene. Det er også ventilasjonsglidelåser 
under armene, dersom det skulle bli litt varmt. 
For jeger er det fint å registrere at det både 
er gjennomføring for pisk/antenne, samt 
innvendig gjennomføring og oppheng for 
øremusling.

Passformen på jakka er romslig og fin. 
Den sitter generelt godt på kroppen, det er 
passe romslig åpning i halsen når jakka er 
lukket helt og den virker generelt meget 
solid. Forlengelsen nedover baken er heller 
ikke dum i visse situasjoner. Det eneste pir-
ket vi har er at midjesnøringen kunne vært 
et par centimeter lenger ned. Jakka er hel-
ler ingen lettvekter, men dette er en følge 
av det solide materialet og alle detaljene. 
Noen kompromisser blir det alltid. Jerven 
Mountain Man jakka er et meget godt valg 
for deg som jakter i høyfjellet, og i skrivende 
stund er det kampanjepris godt under vei-
ledende pris.
CATO HEMMINGBY

FJELLMANNEN: Jerven Mountain 
Man er en solid jakke med effektiv 

kamuflasje for høyfjellsjegeren.
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