I FORM TESTAR

JACKOR FÖR VINTERTRÄNING
När kylan biter och löprundan bjuder på snö och slask är lyckan en
funktionell träningsjacka som håller dig varm
och torr. Vi har testat den här säsongens modeller så att du lätt
kan hitta den bästa jackan för det ombytliga vintervädret.

BÄST I TEST

PRISVÄRD
2015

2015

Stormberg

New Balance
Windcheater Jacket

Kari Traa Louise Jacket

Salomon Equipe
Softshell

Webb: stormberg.com
Pris: 599 kr

Webb: newbalance.com
Pris: 1 000 kr

Webb: karitraa.com
Pris: 1 199 kr

Webb: salomon.com
Pris: 1 400 kr

Det lovar tillverkaren:
En teknisk löparjacka speciellt
utformad för aktivitet. Jackan har
kombinerade stretch- och ventilationspaneler under armarna för
ökad komfort, rörlighet och optimal
passform. Vindtätt material med
reflekterande detaljer fram och bak.

Det lovar tillverkaren:
Följer kroppens rörelser och är
utvecklad i ett nytt tekniskt lättviktsmaterial. Jackan har en vind- och
vattenavvisande yta som skyddar
mot kraftig blåst och mot regn. Har
små reflexdetaljer fram och bak.

Det lovar tillverkaren:
Jackan har en teknisk konstruktion
med vind- och vattentätt material
som skyddar mot vind, regn och kyla.
Panelerna ger god andningsförmåga
och materialet med 4-vägsstretch
ger ökad komfort och rörelsefrihet.

Det lovar tillverkaren:
Mångsidig jacka i stretchmaterial
med vindskydd, så att kroppen håller
sig varm, även om det är blåsigt.
De termiska panelerna på ryggen och
under armarna ger värme, samtidigt
som fukten transporteras bort från
kroppen.

Testarnas kommentarer:
– Jackan har en mycket fin balans
mellan vind- och vattentäthet och
svettransport. Den kan hantera en
relativt stor mängd vatten innan det
börjar läcka in, samtidigt är ventilationen bra och man kan svettas utan
att bli för varm. Med andra ord, den
känns INTE som ett växthus.

Testarnas kommentarer:
– Tygets tjocklek gör jackan mycket
bekväm att bära. Den är extra mjuk i
halsen och den höga kragen är skön
när det blåser kall motvind. Och så är
den förvånansvärt vattentät. Jag blev
inte våt under jackan ens vid häftigt
regn och hagel. Svettransporten blir
en aning lidande av att jackan är så
otroligt vatten- och vindtät.

Testarnas kommentarer:
– Mitt första intryck är att det är en
tung jacka. Men när man tar på den
märks det inte. Jackan är flexibel och
det går bra att röra sig i den. Det är
en varm och tjock jacka och därför
tycker jag att andningsbarheten och
svettransporten är mindre bra.
– Under mina löprundor i jackan
hamnar jag flera gånger i mindre
regnskurar. Det gör inte så mycket för
jackan håller borta den värsta vätan.
Ärmarna är långa och vindtåliga.
De har extra tyg runt handlederna,
som gör att ärmarna sitter tätt.
Bra för kvinnan som:
Behöver en varm jacka som är
vind- och vattenavvisande med bra,
mellanstora fickor.

– Den har en smart lösning med hål
för sladden och en ficka till mobilen
så den hålls på plats. Det enda dåliga
med den här jackan är luvan, som inte
har någon funktion eftersom den inte
kan knytas åt och därför blåser ner.
Bra för kvinnan som:
Älskar mycket färg och mönster
och har behov av en lätt jacka, som
skyddar mot vind och vatten.

– Det är bra rörlighet i jackan på
grund av det elastiska materialet.
Och det är en snygg jacka i häftiga,
annorlunda färgkombinationer och
två bra fickor fram med blixtlås.
Bra för kvinnan som:
Behöver en varm löparjacka som är
mycket vind- och vattentät.
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Testarnas kommentarer:
– Jackans passform är verkligen
bra. Det elastiska materialet gör att
jackan sitter perfekt. Tyget sluter
också tätt om handlederna, vilket
håller vinden ute på ett bra sätt.
– Jackan har flera smarta detaljer.
Den stora fickan på ryggen rymmer en
hel del och gör att jackan lämpar sig
för en långrunda där man t ex tar med
sig vantar, energigel och mobil.
Sakerna ligger bra på plats i fickan
längst ner på ryggen utan att störa.
Generellt en mycket funktionell och
genomtänkt jacka som många gillar.
Bra för kvinnan som:
Behöver en funktionell löparjacka
som klarar en regnskur och har en
fantastisk andningsbarhet.
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BETYGSSKALAN

Vi använder en skala från 0 till 6
och stjärnorna betyder:

SÅ TESTADE VI

Dålig

Det är ingen hemlighet att I FORMs erfarna
testpanel gillar att springa. Den här gången har
vi tillryggalagt över 600 kilometer för att testa
säsongens nya löparjackor avsedda för träning
i kallt vinterväder. Vi testade 8 löparjackor
utifrån följande kriterier:

Under medel

- Passform och komfort
- Andningsbarhet
- Svettransport
- Vind- och vattentäthet
- Rörelsefrihet
- Smarta detaljer

Okej
Bra
Mycket bra
Fantastisk

Adidas Supernova
Storm Jacket

Asics Windstopper
Jacket

Craft Weather Jacket

2XU Perform Jacket

Webb: adidas.com
Pris: 800 kr

Webb: asics.se
Pris: 1 500 kr

Webb: craft.se
Pris: 1 500 kr

Webb: 2xu.com
Pris: 1 499 kr

Det lovar tillverkaren:
Jackan håller dig varm när
temperaturen sjunker. Materialet är
andningsbart och motstår blött väder,
samtidigt som värme och svett kan
komma ut. Det töjbara materialet
följer kroppens rörelser.

Det lovar tillverkaren:
Med Asics Windstopper kan du tryggt
springa även när mörkret faller, för
den syns bra i mörkret. Den höga
fleecekragen håller dig varm i nacken
och materialet skyddar dig i hård
motvind.

Det lovar tillverkaren:
Jackan är vind- och vattentät och har
synliga reflekterande detaljer. Med
justerbar luva som skyddar huvudet
när det är blåsigt eller regnar. Jackan
har en ergonomisk passform och en
liten innerficka för nycklar.

Det lovar tillverkaren:
En lätt och flexibel jacka i material
som frigör värme och fortsätter
skydda mot väder och vind, så
att kroppen håller sig torr och
varm. Lufthål på baksidan för god
andningsbarhet och reflekterande
detaljer för ökad synlighet.

Testarnas kommentarer:
– Den har en fin figursydd passform,
där det fortfarande finns utrymme för
en långärmad tröja under. Jag älskar
den vackra reflekterande effekten
från mönstret på ärmarna, överdelen
av framsidan och ryggen.

Testarnas kommentarer:
– Passformen är mycket bra och
jackan har en snygg kroppsnära
passform. Jag känner tydligt att den
skyddar mot vind och regn – även
när det verkligen regnar en hel del.

Testarnas kommentarer:
– Jackan får toppbetyg för snygg
design! Den är lätt och gjord av ett
skönt mjukt material. Jackan följer
kroppsrörelserna fint och håller sig
på plats på grund av den smarta
gummikanten som är längst ner på
jackan.

– Jackan är inte vattentät, men klarar
lite duggregn. Men jag tycker den är
ganska vindtät och den har en fin
andningsbarhet. Fickorna fram är inte
så användbara. De saknar blixtlås och
går därför inte att använda utan att
saker ramlar ut. Men på baksidan finns
det en liten ficka med dragkedja.
Bra för kvinnan som:
Söker en enkel och andningsbar
jacka, som fungerar bra under blåsiga
förhållanden, men inte behöver vara
vattentät.

– Den bör användas med en
svettransporterande undertröja,
eftersom jackans innertyg inte är
särskilt andningsbart. Jackan har
några bra fickor med dragkedja och
en innerficka för mobiltelefonen, som
också skyddas av vattentätt material
så att kroppens svett inte kommer
igenom.
Bra för kvinnan som:
Behöver en funktionell löparjacka
som håller kroppen varm under
löpning i kallt väder.

– Jag gillar verkligen att det finns en
stor luva som man bara kan knäppa
av om man inte använder den. Det är
också bra att det går att dra åt luvan,
så den hålls på plats runt huvudet.
Men jag saknar en liten ficka på
jackans framsida.
Bra för kvinnan som:
Behöver en snygg och andningsbar jacka i enkel design med bra
justeringsmöjligheter.
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Testarnas kommentarer:
– Jackan sitter väldigt bra, är skön att
ha på och känns lätt att springa i.
Den höga kragen sitter tätt och
stänger vind och regn ute.
Det måste vara mycket kallt ute om
du ska använda jackan, för den håller
verkligen värmen mycket bra.
– Det finns kardborreband på
ärmarna som gör att du kan justera
storleken runt handlederna. Just den
funktionen är ganska bra de dagar
när det snöar, eftersom du inte får
snö och slask innanför jackan och
blir kall.
Bra för kvinnan som:
Springer i alla väder och är i behov av
en varm jacka, som håller kroppen
torr vid ett skyfall.
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