
De flesta försök är mer eller mindre misslyck-
ade, speciellt med tanke på att tillverkare som 
RAM Mounts specialiserat sig på att lösa våra 
problem. Vi har lagt vantarna på en uppsjö av 
olika fästen och pinnar från RAM Mounts för att 
kunna testa vad som fungerar. Dessa grejor ska 
nu användas lite mer ingående under året så att 
vi kan visa upp resultatet till hösten. Men lite har 
vi ändå hunnit med och vi kan gå igenom vad 
det är för grejor som ska testas!

GOPRO
Då vi filmar med en GoPro eller mobilen är det 
just tillbehör till GoPron som ska testas, men 
det finns många andra fästen till RAM Mounts 
också. Hela grejen är att man på ett enkelt sätt 
ska kunna få andra vinklar och vyer för att man 
sedan ska kunna klippa ihop något som är lite 
roligare. Efter rekommendation av filmaren och 
skoteråkaren Oskar Andersson  så slog vi till 

på ett par olika produkter. Dels har vi två olika 
längder på Double Socket Arm och ett fäste 
kallat Tough-Claw, lilla modellen samt en GoPro-
adapter för att knyta ihop allt. 

Med bara detta kan man hitta flertalet ställen på 
maskinen att fästa actionkameran, så som front-
bågen, racken eller styre. Mycket enkelt att fästa 
samt ta loss när man vill byta vinkel, den verkar 
dessutom sitta ordentligt! Det andra tillbehöret vi 
ska testa heter 3rd Person View Backpack-kit. 
Detta är en platta med en böjlig arm som man 
stoppar i ryggsäcken för att få en vinkel som 
ligger bakom föraren. Även denna konstruktion 
är väldigt stabil och den böjliga armen kräver lite 
muskler så den kommer inte ändra vinkel i första 
taget om man kör in i en kvist. Vi kommer som 
sagt fortsätta att köra med detta och resultatet 
kommer framöver på våran YouTube-kanal 
ATV&Terräng magazinet!

Vi har alla försökt tejpa fast actionkameran eller tillverkat 
en hemmagjord pinne för att få en annan vinkel än den från 
hjälmen.
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3rd Person View Backpack-kit stoppas 
i ryggsäcken och ger en helt ny vy som 
dessutom enkelt kan justeras!
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