
Haenel eies av Merkel Jagd- Und Sportwaffen 
GmbH. Haenel-våpen blir derfor produsert 
på Merkelfabrikken, slik at viktige våpen-
deler som rifleløp blir laget med Merkels 

maskiner. Importør er Sisu Villmark.
Haenel Jaeger 10 Norway er en spesialversjon 

beregnet for norsk jakt. Den rette, klassiske syntets-
tokken har gode grep med gummierte felt på pistol-
skjeftet og framstokken, samt en passe myk rekylkappe. 
Kolbelengden er 36 cm. I tillegg til rembøyle foran og 
bak, har rifla eget feste for eventuell tofot. 

Som de fleste i dag ønsker, er det 19 mm tykke løpet 
relativt kort (49 cm) og gjenget for lyddemper. Testbørsa 
kommer med en Hausken JD 184 MK2. Bolten har 
6 låsklakker og kort hevarmsløft (60 grader). Sikringen 
har to posisjoner og bolten er låst i sikret tilstand. Men 
ved å trykke ned en knapp rett foran sikringen, kan du 
kamre/ ta ut patron mens rifla fremdeles er sikret. Bra! 

Jaktavtrekket er bra og uten kryp. Haenel Jaeger 
10-riflene har vanligvis snellertavtrekk i tillegg, noe 
importør Sisu Villmark har valgt bort på Norway-mo-
dellen. Det synes jeg er et klokt valg, for snellertavtrekk 

er vel noe som sjelden passer for norsk jakt – om noen 
jakt i det hele tatt. 

Det uttakbare boksmagasinet utløses ved å skyve 
fram en hendel rett foran avtrekkerbøylen. Testrifla 
har picatinny-skinne påmontert en Meopta Optika 6 
3-18x50 SFP med lys. 

Stort sett god samling
Presisjonen ble testet med to treskudd-serier på 
100 meter i benk med et utvalg patroner. Jeg begynte med 
Winchester 147 FMJ som var medsendt fra importøren. 
Litt skuffet måtte jeg konstatere at dette slettes ikke var noe 
å juble over, med 55 mm-samling. Heller ikke 180 Power 
Max gikk særlig bra. Men etter en serie med Norma 170 
Tipstrike (22 mm) steg humøret betraktelig – og deretter 
gikk den ene patronen etter den andre stadig bedre.

Det var altså bare noen få patrontyper rifla ikke likte. 
Når 10 av 14 patrontyper skyter samlinger fra tommen 
og bedre, kan man ikke klage. Et stort pluss ved dette 
løpet er at også treffpunktet var ganske likt med alle 
patronene, samt uansett om det var lette eller tunge kuler.

GJENNOMSNITT AV 2 X TRESKUDD-
SERIER (100 M):
Patron Presisjon
Winchester147 FMJ 55 mm
Winchester 180 Power max 62 mm
Norma 170 Tipstrike 22 mm
RWS 184 Evolution 24 mm
Federal 165 Trophy Copper 16 mm
Black Hills 168 TSX 18 mm
Black Hills 175 Match 24 mm
Lapua 150 Lock Base 26 mm
Lapua 123 FMJ 13 mm
Lapua 185 Mega 36 mm
Federal 180 Trophy Bonded Tip 12 mm
Norma 150 Ecostrike 25 mm
Barnes Vor TX 168 TTSX 12 mm 

{  HAENEL JAEGER 10 } LIKE, MEN ULIKE:  
Haenel Jaeger 10 
kommer i flere 
tapninger. Vi har 
testet Norway-ver-
sjonen og Timber 
Lady, sistnevnte 
tilpasset kvinnelige 
skyttere. 

Haenel for 
han og henne

Den tyske våpenprodusenten Haenel 
drar både Norges-kortet og spiller på 

kvinnesjarm med to versjoner av Haenel 
Jaeger 10. Men særlig kvinneversjonen 

har litt innkjøringspotensiale.
T E K S T  O G  F O T O :  A B R A H A M  N .  G R I M S T V E D T

PEN SAMLING:  
Jaeger 10-riflene var 
ikke like glad i all 
ammunisjon, men vi 
fikk pene samlinger 
ved å lete litt i 
ammunisjonsboksen.
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1. ROBUST OG 
RIMELIG:  
Jaeger 10 Norway 
leveres med syntet-
kolbe, og er ei 
robust, rimelig  rifle 
for gir valuta for 
pengene.

2. BRA BRUNETTE:  
Vi liker utformingen 
på Timber Lady, som 
gir godt grep for 
nettere hender, men 
boltgangen har litt å 
gå på. 

3. TRE KLAKKER:  
Sluttstykket har tre 
låseklakker og gir 60 
graders betjening på 
hevarmen.

4. DOBLE FESTER:  
Syntetkoblen på 
Jaeger 10 Norway 
har dobbelt remfeste 
for tofot-montasje.
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Ladyens favoritt er Norma 150 
Ecostrike, som gir en bestesamling så 

god som 7 mm. Slike damer liker vi!

Grei nok boltgang
Lading av boksmagasinet gikk greit, men det krevde 
ekstra makt å skyve ut patroner igjen for hånd. Kamring 
og utkast var ikke noe å klage over, og rifla opplevdes 
som god å skyte med både i benk og på frihånd i jeger-
stillinger. Det var riktignok ikke den glatteste boltgangen 
jeg har prøvd, men greit nok. I en hektisk jaktsituasjon 
er det verdt å merke seg at det går fint å slenge inn ekstra 
patroner i utkasteråpningen og mate problemfritt. 

Utløsing av magasinet ser veldig uvant ut i starten, 
men fungerer helt topp: Det er bare å skyve fram 
hendelen med tommelen, og magasinet faller ned i 
hånda. At bolten kan beveges i sikret tilstand, synes jeg 
er et stort pluss. Alt i alt er dette ei bra jaktrifle i den 
lavere prisklassen, og gir god valuta for kronene. 

En varm Lady
Selv om syntetstokk er praktisk og greit, varmer det litt 
ekstra å se en pen trestokk. Det har Haenel Jaeger 10 
Timber LX Lady – en pen grade 4 trestokk med Monte 
Carlo kinnstøtte og et brattere pistolskjefte. 

Framstokken og pistolskjeftet har nettskjæring. Det er 
pent, samtidig som det gir et fastere grep. Det bratte 
pistolskjeftet gjør avstanden frem til avtrekkeren 
kortere og er mer tilpasset en smekrere kvinnehånd. 
Jeg forventet litt kortere kolbelengde på ei rifle tilpasset 
kvinner, men også på lady-modellen er den 36 cm. 
Rekylkappa er noe mykere for å skåne skulderen.

Den fremste rembøylen sitter i framenden av fortreet, 
ikke på undersiden slik som på Norway-modellen. Ellers 
er løpet litt slankere og lengre. Det er ferdig gjenget for 
lyddemper og testvåpenet har en Hausken JD 184 MK2. 
En Meopta Meostar R2 2-12 x 50 m/ lys i Talley One 
Piece-ringmontasjer kroner verket.

Hevarmskulen er av pent treverk. Avtrekket er like 
bra som på Norway, men her kan det stilles om til snel-
lertavtrekk, noe jeg er lite begeistret for på ei jaktrifle. 
Boltgangen oppleves dessuten som tråere og mer 
luggete. Det er litt skuffende på ei rifle som snuser på 
20.000-tallet, da særlig kvinner vil plages mer av en bolt 
som lugger. Ifølge Sisu Villmark er dette sånt som blir 
bedre etter noe tids bruk.
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I praksis på heia
Timber LX Lady er ok å skyte med, men den luggete 
boltgangen er sjenerende og trekker dessverre ned. 
Kamring og utkast går greit nok, men det må brukes 
noe ekstra makt. 

I benken skyter også denne rifla gode samlinger med 
flere patroner. Damens favoritt er Norma 150 Ecostrike, 
med en bestesamling så god som 7 mm. Slike damer 
liker vi! Også dette løpet imponerer med stort sett likt 
treffpunkt med alle patronene, lette som tunge kuler. 
Med gode jaktpatroner som skyter samlinger rundt 
tommen er man godt rustet.

GJENNOMSNITT AV 2 X TRESKUDD-
SERIER (100 M):
Patron Samling
Winchester 147 FMJ 38 mm
Winchester 180 Power Max 36 mm
RWS 184 Evolution 24 mm
Federal 165 Trophy Copper 23 mm
Black Hills 168 TSX 22 mm
Black Hills 175 Match 17 mm
Lapua 150 Lock Base 32 mm
Lapua 123 FMJ 13 mm
Norma 180 Oryx 34 mm
Norma 150 Ecostrike 9 mm
Hornady 150 SST 21 mm
Federal 180 Trophy Bonded Tip 22 mm
Barnes Vor TX 150 TTSX 32 mm

HAENEL 
JAEGER 10 
NORWAY
KALIBER:  
.308 Win

VEKT RIFLE:  
3,0 kg

TOTALVEKT:  
4,1 kg

LØPSLENGDE: 
49 cm, gjenget 

M15x1
RIFLELENGDE: 

104 cm 
STOKK/ KOLBE-

LENGDE: Rett, 
klassisk syntets-

tokk/ 36 cm
MAGASIN: Uttak-
bart boksmagasin 

4+1
AVTREKK: 

Direkte jaktavtrekk
PRIS: kr. 11.900,-
LEVERANDØR: 

Sisu Villmark, 
www.sisuvillmark.no

 
God funksjon

Godt avtrekk og 
presisjon

Kan kamre/ta ut 
patron sikret

Mye for pengene

 
Litt småplukk

1. BRATT PISTOL: 
Timber Lady har et 
bratt pistolgrep og 
slankt forskjefte med 
nettskjæring. Maria 
Bakka synes stokkut-
formingen faller godt 
i hendene.

2. PENT GJORT: 
Tredetaljene på 
Timber Lady er 
forseggjort og pent 
utført.

5. GREI MATING: 
Magasinet er greit å 
mate, men litt tyngre 
å tømme.

3. UVANT:  
Magasinutløseren er 
litt uvant utført, men 
fungerer fint i 
praksis.
4. TRE VARMER: 
Skjeftearbeidet er 
pent utført, med god 
høyde på kolbe-
kammen.

HAENEL 
JAEGER 10 
TIMBER LX 

LADY
KALIBER:  
.308 Win

VEKT RIFLE:  
3,2 kg

TOTALVEKT:  
3,9 kg

LØPSLENGDE: 
54 cm, gjenget 

M15x1
RIFLELENGDE: 

108,5 cm
STOKK/ KOLBE-

LENGDE: Rett, 
klassisk trestokk/ 

36 cm
MAGASIN: Uttak-
bart boksmagasin 

3+1 (kan fås 10 +1)
AVTREKK: 

Direkte jaktavtrekk 
og snellert

PRIS: kr. 18.695,-
LEVERANDØR: 

Sisu Villmark, 
www.sisuvillmark.no

 
Tilpasset kvinner

Bra avtrekk
God presisjon

Kan kamre/ta ut 
patron i sikret 

tilstand

 
Litt trå boltgang

Mer enn girl power på bolten
Selv om riflestokken er beregnet for kvinner, er den god 
å skyte med for en med 192 cm under luggen. Men siden 
det er ei damerifle, er det selvfølgelig mer interessant å høre 
hva damene synes om å skyte med den: Marie Bakka jakter 
elg og er en god skytter. Hun stilte velvillig opp for å prøve 
Haenel Timber LX Lady, og tok mange serier i sittende jeger-
stilling. Hun byttet mellom raske skudd og roligere tempo. 

Maria liker stokken veldig godt på grunn av godt 
og naturlig grep, med passe avstand til avtrekkeren. 
Kolbekammen er høy nok til at hun får god kontakt 
med kikkertsiktet i rett høyde. Marie synes rifla virker 
forholdsvis lett, selv med trestokk. 

Alt i alt faller tømmerdamen i hennes smak – bortsett 
fra den luggete og trege boltgangen: Det gjør at hun må 
ta rifla ned fra skulderen for hvert ladegrep. Hevarmen 
blir for tung å løfte og lukke, noe hun synes burde være 
lettere på ei rifle tilpasset kvinner.
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