
Isfi sketelt
CUBE 3

Isfi sketeltet for permanent opphold til 2-3 fi skere, 
Kan enkelt  fl yttes ved behov. Teltet er beregnet 
på isfi ske, men kan også brukes til posteringsjakt, 
tiurleik osv. Nå kommer du enkelt i le for vær og vind 
og med et gulv og en ovn som ekstrautstyr har du 
en liten varm isfi skebu som kan pakkes på kort var-
sel. Les om våre vurderinger og muligheter i dette 
isfi sketeltet.

INNLEDNING
Å fi nne en ny modell til vårt 
utvalg av isfi sketelt var en 
utfordring. Vi har valgt et 
telt i mellomklassen som har 
mange bruksområder og stor 
fl eksibilitet. Dette teltet kan 
du bruke som et basetelt for 
en person eller som et rent 
fi sketelt for 2-3 personer. 
Setter du inn et gulv og en 
ovn kan du overnatte ute på 
isen uten problemer selv om 
det er mange minusgrader.
Forslag og tegninger til gulv, 
gjennomføring til ovns-

rør får du ved å kontakte: 
www.isfi skebua.no.

Dette isfi sketeltet slår du opp 
eller legger sammen på 2 min 
med litt trening. Teltet kom-
mer i en bæreveske med bære-
stropper som gjør at du enkelt 
kan bære teltet på ryggen om 
nødvendig.  Den beste løsnin-
gen er å frakte teltet i en liten 
pulk sammen med det øvrige 
utstyret.

TELTET
Teltet er laget av solid “600D 

poly shell”  duk og belagt på innsiden. Duken 
er svart på innsiden, noe som hindrer lys ned 
i pilkehullet og er nyttig hvis du kikkfi sker. 
Duken er ikke fl ammebestandig så det må vi-
ses forsiktighet med varmekilder. Teltet leve-
res med sterke glassfi berstenger som holder 
teltet oppe og gjør det selvstående. Stengene 
ligger integrert i duken.  Den mørkeblå fargen 
gjør også at teltet fort varmes opp av sola hvis 
den skulle titte fram. Snøkanten nederst gjør 

at vinden ikke får tak hvis du legger snø på 
sidene. Legger du granbar under fryser ikke 
duken fast til isen.

BRUK
Du kan bruke teltet som et stasjonært telt på 
isen, da gjerne i kombinasjon med et gulv, el-
ler du kan velge å ta teltet med når du forfl yt-
ter deg. Med is-skruene og is-ankerene som 
følger med er det enkelt å feste teltet til isen. 
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TELTET SOM GIR DEG NYE MULIGHETER PÅ ISEN



Bruk gjerne oppvarming i teltet, men sørg da også 
for god utlufting og vær klar over faren for CO 
forgiftning. Ved å varme opp inne i teltet vil du 
kunne få kondens i veggene og på taket. Dette 
gjelder alle telt på markedet med enkeltduk.
Ta da med deg en klut som du enkelt kan tørke av 
kondensen med. Dekker du gulvet med granbar, 
undelagsmatter eller lager deg et tregulv vil det 
kondensere vesentlig mindre. Denne løsningen 
passer godt hvis du har en permanent fi skeplass. 
 
MERE OM TELTET
Teltet leveres med 4 store vinduer noe som gir 
god utsikt og som kan blendes fra innsiden. Vin-
duene er festet med kraftig borrelås. Ved å sette 
et vindu litt “skjevt” kan du også lufte ut gjen-
nom et vindu. Du kan enkelt lage deg en gjen-
nomføring for vedovn og ovnsrør gjennom et 

av vinduene hvis du ønsker det. To lufteluker, 
og 2 oppbevaringslommer til utstyr fi nnes på 
veggene i teltet. Isfi sketeltet model CUBE 3 
har plass til 2-3 personer og innvendig gulvmål er 
ca 180 x 180 cm. Dette betyr at du kan ligge langs 
diagonalen hvis du velger å overnatte i teltet. 
Fisker du alene har du god plass til pulk, stol, 
hund og tre fi skehull og et varmeelement. Det er 
god ståhøyde i teltet (210cm). Vekt ca 10kg. 

Du sikrer teltet til isen både med is-skruer (8 stk)
is-ankre (4 stk) og barduner med karabin (4 stk) 
ved behov. Bardunen festes til is-ankeret . Slik 
setter du ut is-ankeret:

1.Borr et hull i isen.
2. Sett ned is-ankeret slik at det låser i hullet.
3. Fest barduene i snoren til is-ankeret.

Det anbefales å ha med seg en lykt som festes i 
taket for bedre innerlys når døren er lukket. Bru-
ker du en parafi nlykt (fjøslykt) får du også varme 
på kjøpet. Velger du å bruke eletrisk lys er LED 
lamper å anbefale. Sørg for å tørke teltet ditt etter 
bruk og lagre aldri et vått telt da dette kan skade 
stoffet og rammeverket. Det beste er å kunne slå 
opp teltet når du tørker det. 

Sømmene er ikke sveiset og du vil kunne se 
perforering etter søm. Ønsker du å tette sømmene  
anbefaler vi å bruke et egnet lim for dette. Vær 
oppmerksom på at kondens vil ikke kunne unn-
gås når du bruker enkeltduk og en varmekilde. 

FISKE
Disse nye isfi sketeltene har vært en liten revolu-
sjon for isfi skerne. De er billige,  lette å sette opp 
og enkle å frakte med seg. Du kan du fi ske mye 
lengre i dårlig vær og på tider av døgnet hvor du 
normalt ikke ville vært på isen med et slikt telt.
Dette vil på mange måter gi deg nye spennende
muligheter. Setter du ut ståsnører rundt teltet med 
varselbjeller vil du kunne få et effektivt fi ske 
både ute og inne. Det anbefales å bruke gulv da 
dette øker trivselen mye.

TIL SLUTT
Tren på og sette opp og ta ned teltet hjemme 
slik at dette går av seg selv når du står på fjel-
let i halvmørkeret og har fi skefeber. Kjøp deg en 
enkel pulk til å frakte utstyret på, dette gjør alt 
mye enklere. En Paris® pulk vil kunne romme telt, 
gulv og annet utstyr og koster ikke mange kronene.
På de neste sidene fi nner du bruksanvisning på 
hvordan du tar opp og setter ned teltet.  
Sett snorer i glidelåsene ved døra så forenkler du 
betjeningen når du bruker votter.

.

Bardunsnorene 
festes til teltet 
med karabin-
krolene før du 
binder fast i 
isankeret

Teltet kommer i en 
egen bæreveske 
med isskruer, vin-
duer og snorer.

Teltet har inngang 
ved et av hjørnene.
Og døra kan holdes 
åpen ved å feste til 
påsydd borrelås.



SLIK SETTER DU OPP TELTET
1) Ta teltet ut av bagen 
og sett teltet på isen 
med spissene ned.  
FIG 1

2) Legg teltet ut på bakken. Fest teltet 
til isen med en isskrue eller isanker. 
FIG 2

3) Rykk opp  taket slik at dette spretter 
opp. FIG 3

4) Trekk ut sideveggene. Det kan lønne 
seg å stå på snøkanten til teltet når du 
gjør dette. FIG 4

5) Trekk ut de resterende sideveggene. 
FIG 5

6) Fest teltet til isen med isskruer og 
is-ankrer. Stram bardunene, men ikke 
for hardt. Måk snø over snøkanten på 
teltet slik at vinden ikke så lett får tak. 
FIG 6



SLIK TAR DU NED TELTET
1) Fjern alle barduner is-
ankre og isskruer. Press 
inn veggene mens du går 
rundt teltet. FIG 7 3) Press ned taket til slutt. FIG 9

2) Press inn de resterende 
veggene. FIG 8

4) Løft opp alle hjørnene og  
press sammen. FIG 10

5) Legg sammen teltet og 
putt det i bærevesken. 
Husk å tørke teltet ved lang 
tids lagring. FIG 11


