
Färdigsponsrat
Tillverkarna och åter-
försäljarna blir alltmer 
kreativa och ambitiösa. 
Bli inte förvånad om du 
hittar kajaker som re-
dan är ”sponsrade” med 
event eller tävlingar. 

Du förtjänar lite flyt
Tre kajaker som tar dig tryggt in i 
paddlingens värld. Släpp bryggan 
och starta din paddlingskarriär.

AV GLENN MATTSING
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Test

för turPaDDlaren
Melker Väderö, 13 490 kronor
TESTET: Testets favorit fick höga betyg i 
nästan allt. ”Jag skulle vilja sammanfatta 
mitt helhetsintryck med något så gener
ellt som: ’En väldigt trevlig kajak’. För det 
är den. Bekväm, bra för lite längre turer. 
Väldigt lättpaddlad och jag får snabbt 
upp farten”, sa en av våra testare. Det 
enda som sänkte Väderö en aning var 
rodret som på testmodellen var krökt på 
grund av felmontage. Väderö är utmärkt 
för medelstora padd lare, men tajt för 
stora paddlare. Med en packvolym på 115 
+ 75 liter får du plats med packning för 
en vecka (om du har lite packningsdisci
plin). Du får också en kajak där tillverkar
na ansträngt sig extra för att produk
tionen ska vara så miljömässigt hållbar 
som möjligt. Valet av bambu på däcket 
är ett exempel på det. Det är också 
något som kommer skapa både blickar 
och diskussioner. Vad tyckte testarna om 
det nya materialet? ”Ursnyggt!”. Extra 
plus för priset som, med tanke på vad 
som finns inbakat, är mycket lågt. Vi spår 
en fantastisk sommar för Väderö, och 
en lika fantastisk sommar för dig som får 
tag på en (det är nämligen redan kö). 
DOMEN: Nytänk, prissättning och design 
i perfekt kombination. En potentiell 
storsäljare!

LäNgD: 520 cm    BrEDD: 58 cm 
SiTTBruNN: 41 x 79 cm    VikT: 23 kg 

Melker tar öVer 
Det är svårt att hänga med i Pelle Stavshedes tempo. Nyss gjorde han en nylansering 
av Aquilo Kayaks i Sverige, sen utvecklade han en bambukajak (se testet) och innan 
säsongen var i gång flyttade han kontoret till Hammarö i Värmland och ändrade namn 
till Melker Kayaks. En vitamininjektion var precis vad paddlingsbranschen behövde.

K a j a K e r

Ett första steg mot 
mindre plast: bambu!
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för allätaren
World of kayaks 540, 14 900 kronor 
TESTET: Lite av varje. Så kan man 
sammanfatta populära WK 540 som 
funkar utmärkt för vanliga helgturer 
med packning, samtidigt som den är 
en bra nybörjarmodell för de som vill ha 
paddling som träning. Att den är bredare 
bakom sittbrunnen gör den automatiskt 
inte till en surfski, men det är solklart det 
bästa alternativet bland dessa tre kajak
er. WK 540 är gjord för stora paddlare. 
Vår minsta paddlare trivdes utmärkt (gav 
högst betyg för komfort) men drunknade 
i den rymliga sittbrunnen. ”För mig som 
är lite mindre/kortare kändes det som att 
köra min XC90. Jag kände mig liten, som 
om kajaken var ute och åkte med mig”. 
Mindre paddlare väljer WK 500. WK var 
den enda som fick högsta betyg i stabili
tet av samtliga testare, vilket kan tolkas 
på två sätt: 1) Den är utmärkt för osäkra 
paddlare som värdesätter stabilitet fram
för fart. 2) Paddlare med träningsambi
tioner kommer troligtvis att tröttna i takt 
med att balansen blir bättre och suget 
efter fart ökar. Den stora sittbrunnen gör 
det också enkelt att ta sig ur, samt lätt 
att röra höften under träningspasset. 
Utmärkta benstöd som både är lätta 
att justera och hitta stöd mot, vilket är 
viktigt under träningspaddlingar. Ovana 
paddlare upplever den lite orolig i sidvind 
då fören gärna fångar mycket vind. Den 
höga volymen ovan vattnet gör samtidigt 
kajaken trygg. Välj kolfibermodellen  
(19 900 kronor) om du vill under 20 kilo. 
DOMEN: Allroundkajaken för paddlare 
som söker extra stabilitet.

LäNgD: 540 cm    BrEDD: 59 cm 
SiTTBruNN: 80 x 43 cm    VikT: 26 kg 

K a j a K e r

De nya modellerna är 
utrustade med paddel
spänne för enklare 
uppgång i händelse  
av kapsejsning.
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Test

för leKSuGna
Zegul arrow play MV pe, 15 900 kronor
TESTET: Zegul Arrow Play MV PE är en 
kopia av kompositversionen Arrow Play 
MV som har blivit en populär modell 
bland paddlare som gillar lekfull paddling 
bland kobbar och i vågor. Tillverkaren 
valde helt enkelt att skanna komposit
modellen i en 3Dskanner och göra en 
identisk kopia i polyeten. För nybörjaren 
är denna typ av lekfulla (läs: trånga) 
kajaker ofta en större utmaning i början. 
”Sitter helt rakryggad vilket säkert ser 
snyggt ut, men gud så obekvämt det 
känns ”, tyckte en av testarna. Betyget 
för komfort blev lågt och en av testarna 
kunde helt enkelt inte genomföra testet 
för att han var för stor. Arrow Play är, 
som många kajaker av denna typ, gjorda 
för nära kontakt med kroppen och inte 
sällan för mindre personer. Den behöver 
paddlas ett tag innan sittställningen är 
perfekt. Har du skostorlek över 44  
– glöm den här kajaken. 

En viktig egenskap hos en lekfull 
kajak är manövrering. Arrow Play fick, 
inte helt oväntat, mycket högt betyg i 
svängbarhet och upplevdes både stabil 
och trygg trots att det var den smalaste 
av de tre testmodellerna. Den höga 
sekundärstabiliteten gör Arrow till ett 
bra val för nybörjaren som är nyfiken på 
rockhopping och en sommar full av lek i 
vågorna. Modellen är utrustad med både 
roder och skädda, men den finns i enbart 
skäddautförande. Välj din favoritfärg på 
skrovet: gul, röd, grön, blå eller orange. 
DOMEN: En instegsmodell för paddlare 
som siktar på lekfull paddling.

LäNgD: 517 cm    BrEDD: 53 cm 
SiTTBruNN: 81 x 42 cm    VikT: 27 kg

K a j a K e r

Justerbara knästöd.
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