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TeksT og 

som duger

De amerikanske Alpacka Raft-båtene kan ved 

første øyekast se ut som noe som er til salgs i 

Andeby, men ikke la deg lure. Dette er supre  

fiskefarkoster til både fjord, innsjø og elv.

«Donald-båter»
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Hardtest av Alpacka Raft

«Donald-båter»

TEST

• • • • • • •

M  idt i haugen av hjortehår og hanehackle skvetter jeg 
til idet telefonen kimer. Det er april 2008, og det 
er sikkert kompis Anders som ringer for å planlegge 

sommerens fiskeekspedisjon, tenker jeg. Men det Anders lurer 
på, er om jeg skal bli med på fraktlaget til Trond Espen og kjøpe 
en liten, lett og genial fiskebåt. Et vaskekte NASA-produkt! Nja, 
svarer jeg, la meg i hvert fall få kikke på varene først.

Etter en titt på nettsiden alpackaraft.com forkastes for-
slaget med et hånflir. Båten ser jo ut som den kunne vært revet 
ut av hendene til Donald Duck. Nei, takke meg til hasard. Å for-
sere tøffe stryk med noe sånt… Etter flere turer til blant annet 
Canada og Alaska, har jeg vanskelig for å tro at den lille farkos-
ten kan være en seriøs erstatning for den gode, gamle Ally’en. 

Første tur på fjorden for å dempe det verste ørretsuget 
starter med en latterkule da Trond Espen og Anders ligger og 
dupper i hver sin mikroskopiske flytedoning fra Alpacka Raft, 
henholdsvis modellene Denali Lama og Yukon Yak. Etter en time i 

flyteringen, med edlere deler nær frysepunktet, må jeg imidlertid 
bite i meg latteren. Både Trond Espen og Anders sitter tørre og 
flirer i hver sin «gummibåt», og har fisket over ti ganger så mye 
vann som meg! 

Feil i Første runde
Ved neste korsvei er vi på fisketur i noen gode fiskevann i 
Telemark. Idet vi kommer fram, bryter en formidabel rugg over-
flata midtfjords, antagelig for å sluke ei mus. Da sier Anders brå-
kjekt: – Innen sju minutter har jeg båten på vannet. 

– Særlig, tenker jeg, som bare har hørt om den korte for-
beredelsestida fra en sammenpakket bunt på 2 kg til ferdig 
fiskefartøy. Etter litt over seks minutter står Anders med fiks 
ferdig båt, og snekker’n, brutter’n og jeg med lang nese. Og 
mange ydmykende midtfjordsfluefangede aurer seinere må jeg 
bare innse at jeg definitivt gjorde en feilvurdering i første runde. 
Dette produktet fyller jo åpenbart et tomrom de fleste fiskende 

Tekst og foto

Håkon 
 gregersen
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Raft i USA, der en kjernekar kvitterer med «Ohhh, I’m sorry, we 
have had some problems with that. No problem, I’ll send a new, 
improved one right away. You’ll have it in a couple of days». 

– Ja, den har jeg hørt før, tenker jeg, og innser at det blir 
kanopadling isteden. Ramma er for lengst borte fra bevisstheten 
da det ringer på døra mens jeg er travelt opptatt med å fylle 
ryggsekken. Der står det en kar fra DHL med ei ny ramme til 
meg – tre dager etter telefonsamtalen med Alpacka Raft!

Går dette bra?
Noen dager seinere, vel fremme etter noen mil på beina, blåser 
Anders og jeg liv i hver vår Alpacka Raft-båt. Ryggsekken, fylt til 
randen, blir veid til 54 kg, og blir reimet fast foran på baugen. 
Anders’ lille modell, Yukon Yak, ser helt overlesset ut med så stor 
oppakning. 

– Dette går aldri bra, tenker jeg, men blir raskt positiv over-
rasket over flyteegenskapene til flåten. Selv med om lag 140 kg 
last flyter den forbausende grunt, og er relativt lett å manøvrere 
der padleåra fanger vann. Elva vi padlet har stor variasjon, med 
strekker med mye fall (hvitstryk og foss) der substratet preges 
av blokk, strekker med bred, steinete og grunn elv (hvitstryk 
og blankstryk), strekker med bred stilleflytende elv med djupål 
(blankstryk og blankstille) og strekker med innsjøpreg. Elva er 
med andre ord suveren for å teste dugleiken til farkosten. I 
starten er elva grunn og rolig med småstryk. Ikke uventet støter 
båten i bunnen på de grunneste partiene, men forserbarheten er 
imponerende. Båten stikker maks 7 cm ned i vannet med 140 kg 
last! Etter flere inspeksjoner av «NASA-materialet», blir jeg etter 
hvert overbevist: Dette kan du faktisk stole på! 

Vi valgte å padle i pustende vadere med vadebelte og padle-
vest. Padleåra hadde vi i en sikkerhetsline festet til vesten. Etter 
første natt med mange kilometer til første base er vi i overras-
kende fin form (du kan nesten ta en blund i flåten på de roligste 
strekkene). Været er kaldt, og istedenfor spinnerfall, blir det 
snøfall i løpet av natta! Vi får det derfor travelt med å komme 
oss lavere ned i vassdraget. Men båten er et heller tragisk syn. 
Helt flat. – Helt normalt, sier Anders. – Det er kaldvær, og da 
krymper lufta. – Ja, men ikke så mye, sier jeg og peker. Skuffet 
oppdager jeg at lekkasjen skyldes dårlig fabrikasjon ved ventilen. 
Den er ikke limt skikkelig rundt. Anders tilbyr seg å bistå med de 
medfølgende lappesakene «Patch and go», men jeg avslår i frykt 
for å forverre skaden. Det er tross alt langt igjen…

Genial Farkost
Jeg fortsetter turen videre med hyppige innblåsninger, og hel-
digvis blir det ikke noe verre. Vi får prøvd flåtene i relativt grove 
bølger med hvitstryk og heftige grunnstøtinger. Anders får til 
og med prøvd ufrivillig eskimorulle i et av strykene vi helst burde 
hatt hjelm i. Mange av strekkene kan ikke padles på grunn av 
steinete, grunn elv. Vi lærer imidlertid å padle helt til vi sitter 
fast, og deretter line oss forbi vanskelige partier. Første langtur 

De ulike båtene
Modell Scout Alpaca Yukon Yak Denali Llama FjordExplorer
Vekt (kg) 1,4 2 2,1 2,2 2,5
Ytre lengde (cm) 163 170 178 189 211
Indre lengde (cm) 104 107 117 128 135

For mer informasjon om produktene se alpackaraft.com eller packrafting.com

fjellfanter har ønsket seg. Båtene har lav vekt, relativt gode pad-
leegenskaper, god stabilitet og ditto bæreegenskaper. Jeg tenker 
raskt også på hvilke muligheter en sånn båt kan gi i jobben min 
som feltbiolog. Det er jo en genial farkost til frakt av dykkerut-
styr, super til prøvetaking og enkelt prøvefiske…

tøFF ilddåp
Det er blitt sommer 2009, og årets første elveferd står for 
tur. Jeg er parat med den største av alle doningene i Alpacka 
Raft-familien, sjølveste Bastøyferga, Fjord Explorer. Det skal 
ikke stå på lastekapasiteten, ettersom det alltid blir nok last; 
fotoutstyr, fiskeutstyr, tørka kjøtt, prim og alt annet man gjerne 
drasser med seg på tur, veier utrolig nok en hel del til sammen. 
Arbeidshesten Fjord Explorer kan leveres med ramme for roing, 
og det høres jo betryggende ut i hvitstryka. Ilddåpen for båten 
blir i et relativt urolig stryk i Heddalselva. Uniformen er shorts, 
kajakksko og padlevest for å være på den sikre siden. Exploreren 
flyter imidlertid som en stødig and nedover elvebølgene, og 
velter ikke selv med hvitstryk over ripa. Blid som ei lerke, og vel 
på land etter en nydelig premiere, får jeg brått lang nese. Der 
oppdager jeg at rostativet er bøyd, og at det er brudd i ram-
mesveisen. Fytti f…! Det er bare åtte dager igjen til årets fiske-
ekspedisjon til Nord-Norge, så jeg ringer sporenstreks Alpacka 

• • • • • • •

lett: Alpacka-båtene veier 
ikke mye. Den minste 
modellen veier kun 1,4 
kg, mens den største drar 
vekta til 2,5 kg.

PRiseR og  

meR info

Denali llama: 9375 kr

Yukon Yak: 9375 kr

Fjord explorer: 12 875 kr

Scout: 6250 kr

Prisene er hentet fra  

nettbutikken til packraf-

ting.com, der du finner mer 

informasjon om båtene 

generelt og de enkelte 

modellene spesielt.
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fortsetter uten skrammer av betydning, med ett unntak. Anders 
får en 1 cm lang rift i båten sin, men skaden blir raskt fikset med 
«Patch and go», som fungerer bra. 

Etter første langtur sitter jeg igjen med følgende erfaring: 
Jeg har fått meg en genial farkost som det går an å fiske fra, 
som veier veldig lite, har stor bæreevne, er stabil og flyter høyt. 
Mange turer seinere er konklusjonen den samme. Produktet 
er supert, men noen gode råd kan være greie å ta med seg på 
veien (se egen rammesak).

Epilog: Fanden kan lure i egen bakgård… Vårglad som ei 
påskehøne flyter jeg i godt driv nedover Lierelva. Jeg har sagt 
til Anders og Trond Espen at det er muligheter for å få et glimt 
av isfugl om vi er riktig heldige. Like før jeg skal til å si «for en 
herlig jungel», blir idyllen brutt av et høylytt «skratttsj». En skarp 
kant på en kalkstein har spiddet båtbunnen… Etter utallige mil på 
elv i ulike deler av landet, er det bråstopp etter bare 400 meter 

på Lierelva. Jeg lapper den 10 cm 
lange flenga med gaffatape, og 
fortsetter ferden, og den midler-
tidige reparasjonen holder hele 
veien.

nyttige erfaringer
Bruk alltid flytevest når du padler. Hjelm anbefales i hvitstryk eller steinrik, 
stor elv. 
Husk sikkerhetsline til padleåre. Er den lang nok, kan den også brukes til 
lining av båt.
Det er praktisk å padle i vadere, spesielt der det er mye befaring eller lining. 
Bruk vadebelte!
Det er fint å ha stanga klar på egnede strekker, men ruller båten er risikoen 
for stangbrekk stor. Stangrør og flerdelt stang anbefales i røff elv.
Padleegenskapene er på grensa til elendig uten ballast, så sørg for at du har 
minst 10 kg ballast foran i båten.
Lappesaker, ekstra ventil, ekstra pumpe og gaffatape tape er et must. Sjekk 
at lappesakene faktisk sitter fast på materialet. Se for øvrig anbefalinger på 
alpackaraft.com
Reguler luftmengden i båten jevnlig. I kald elv slanker båten seg, mens sol-
varme i verste fall kan føre til at båten eksploderer.
Ikke kjøp for liten båt; du skal tross alt ha med beina også…
Kjøp padleåre etter bredden på båten. Det er gode anbefalinger å få i de 
fleste padleforretninger.

PlUtSelIG MUlIG: Med 
en Alpacka Raft får du 

plutselig fisket helt andre 
steder enn du gjør fra land 

og flytering, og da kan 
du slumpe til å få sånne 

fisker...

FAbRIkASjonSFeIl: 
På båten min, Fjord 
explorer, var ikke 
ventilen limt skikkelig 
rundt, noe som 
resulterte i en ganske 
slunken pram på den 
første prøveturen. 
Men feilen lar seg 
enkelt fikse, og vi 
har ikke opplevd 
tilsvarende problemer 
på de to andre 
modellene.

IMPoneRenDe 
FlYteeGenSkAPeR: 
Selv med tung last 
holder Yukon Yak-
båten til Anders 
seg flytende høyt i 
vannet.


