TESTOMRÅDE

Lange stenger for lette
snører har alltid vært en
utfordring. AFTM 3 er den
letteste klassen for flue
stenger i standardlengde
opp mot ni fot. Duger de?

FOTO: Terje Bomann-Larsen
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Lange stenger til det letteste fisket

LITA ELV PÅ SOMMERVANNFØRING:

Det er forhold for AFTM 3. (Foto: Terje
Bomann-Larsen)

relativt raske, men ingen så brutale at vi ikke tør å
kombinere dem med de tynneste fortomsdimensjonene. Mot den dypere enden av skalaen finner vi LTS
Ephemerea, Orvis Superfine Carbon og Guideline
Fario med en aksjon vi karakteriserer som trekvart.
Hva du velger blant disse kan være et spørsmål om
smak og kastestil, men det kan også være fornuftig
å se på hvilken type aksjon som passer best til ulike
stanglengder. I denne testen har vi gitt eksempelvis
gitt toppkarakter til både Hardy Zenith som er en
9-foter med halvaksjon, og Orvis Superfine Carbon
som er en 8 1/2-foter med trekvart. Arbeidsveien
for disse stengene er ganske lik, og det er ikke så
stor forskjell hverken når det gjelder kasteteknikk
eller aksjonsradius. LTS er en nifoter med en aksjon
ganske lik Orvis Superfine og krever litt mer plass
en de nevnte, men særlig Sage Circa kan illustrere
forholdet mellom lengde og aksjonstype når det
kommer til fiske under trange forhold: I denne serien
bygges #3- og #4-stengene både i 7´9´´og 8´9´´med
den samme helaksjonen. Da vi testet begge lengder
i AFTM 4 i AoF 1/2013, var konklusjonen klar: Den
korte varianten framsto som mer presis og klart å
foretrekke, særlig hvor det er liten plass. Ikke minst
gjelder det når det kommer til vannkast med trange
bukter. Det ga en soleklar sekser på terningen. Så
kan man si at den lengre varianten gir fordeler ved

vading og bruk av lengre klumper, men
der møter den skarpskodde konkurrenter fra Hardy, G.Loomis, Loop m. fl., og
faller litt mellom to stoler. Heller ikke
valget av aksjonstype bør reduseres til
et spørsmål om smak og behag, men
også begrunnes i bruksområde.

INGEN BESTEKJØP
Den oppmerksomme leser vil se at
vi denne gangen ikke kårer personlige «favoritter» og «bestekjøp». Det
skyldes i hovedsak overgangen til mer
fingradert karaktersystem. Når det
gjelder «bestekjøpene», så fantes de
oftest blant de mange som fikk 5 på
terningen, der det var noe større sprik
enn blant sekserne. Her lå en mulighet
for å framheve en stang som lå tett
oppunder sekseren ved å benevne den
som «bestekjøp» selv om den kanskje
var litt dyrere enn en som hang på kanten mot en firer. Nå får disse stengene
henholdsvis 8 og 7. Da er det enklere
å vurdere karakter opp mot pris (som
ikke har noen innflytelse på poengsummen!). Men du kan likvel kjøpe katta i

sekken om du ikke vurderer handelen i forhold til ditt
bruk og dine ferdigheter.

9 = 6, 10 = 7.
Når det gjelder toppkarakteren, er alle som i denne
testen ville fått terningkast 6 på den gamle skalaen,
gitt 9 på den nye. Det vil si at den absolutte toppkarakteren 10 kun vil bli brukt i tilfeller der vi tidligere
har savnet å kunne gi terningkast 7. For fluestenger
vil det i praksis si at det må skje teknologiske gjennombrudd som hever de beste over dagens nivå.
Relativt mange stenger har derfor fått en nier denne
gangen, men selv om alle vurderes som toppstenger, er de ikke like. For at du skal kunne plukke ut
din favoritt, er det fortsatt viktigere å lese teksten
enn å telle poeng!

Snøretyper og
-vekter brukt



Guideline 4-cast, Guideline Fario og Scierra HMT i WF 3F har vært de mest brukte
snørene i testen, der Fario og Scierra HMT med 8,5 gram fordelt på klumplengde
9,5 meter representerer de mer kompakte snørene i klassen, mens 4-cast med
samme vekt fordelt på 10,1 meter er noe lengre og lettere. Forskjellen er ikke
stor, men klart merkbar i denne klassen. Guideline Fario i WF 4F (10 gram/ 9,5
meter) har vært brukt ved mistanke om underklassifisering. Disse og andre aktuelle snører blir presentert i stortest i neste nummer!
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fot #5 er en
vis tørrfluefiske som gjelder, og
selvfølge i nær
særlig under forhold som krever
sagt enhver
små fluer og tilsvarende tynne
stangserie, og
fortommer. Ofte skjer det litt
i nyere tid har 9 foteren
utpå sommeren når vannføringen
Terje
i #4 blitt nesten like
er liten og vannet klart, men i
selvskreven. Når vi kom- Bomannlitt større elver er det fortsatt
Larsen
mer ned til AFTM 3 blir
Tekst og test nødvendig å vade, og kan være
greitt å ha litt lengde på stanga
det straks større sprik i
for å holde snøret over vannflahva produsentene anser
som passende lengde.
ten i luftkastene. Rekkevidde er
Her finner vi et godt
ikke førsteprioritet, men når du
utvalg av «myggstenger» under 8 fot,
velger bort de korteste stengene, er
men de fleste har også lengre stenger
det gjerne fordi du vil presentere flua
med mer all round-karakter i denne
med kontroll forbi 20-metersmerket
klassen. Med dagens teknologi er det
når det kreves. Når vi i denne testen
fullt mulig å bygge gode nifotere også
snakker om distanse, handler altså
for ultralette AFTM 3-snører, men et
ikke om hvilken stang som kaster
åpent spørsmål er om det er denne
lengst, men hvor lett det er å levere
lengden som «kler» klassen best. Da
flua presist og delikat på relativt lang
vi planla denne testen tenkte vi at 8´6´´
avstand. Her er det forskjeller, men
fot skulle være standardlengde, med
de går i liten grad på stangas lengde,
nedre grense på 8´3´´og øvre på 8´9´´.
i hvert fall ikke når vi snakker om kast
Her har vi tatt med det som var å få tak over hodet. Når det gjelder såkalte
i på det norske markedet, men noen
vannkast gir lange stenger litt større
viktige merker hadde ikke #3-stenger
rekkevidde, men lange speykast er
i denne lengden, så vi åpnet for noen
ikke tema i denne testen. Her dreier
nifotere fra disse, pluss et par ferske
det seg mer om smidighet i trange
nyheter. Det gir oss dessuten en muligposisjoner. Motivasjonen for å velge 9
het til å vurdere hvilken lengde vi finner fot framfor 8 1/2 går heller på hvor og
til hvilket fiske du skal bruke stanga.
mest hensiktsmessig for den letteste
Med ni fot kan du vade dypere, og har
klassen med et utvalg av lengre stenen fordel ved nymfefiske, men det går
ger. Det første vi da må gjøre er å finne
på bekostning av godfølelsen ved å
ut når og hvor slike stenger kommer
fiske ultralett. Her merkes en halv fot
til sin rett.
klart bedre enn noen gram til eller fra
PRESENTASJON
på vekta. Kommer vi opp på ni fot, er
MED PRESISJON
det også mer aktuelt å vurdere klasFiske med #3-stenger vil i regelen
se 4 som alternativ, om du vil ha en
foregå med flyteliner, men det betyr
allrounder. Nifoterne i årets test står
ikke nødvendigvis i overflaten. Mange
ikke tilbake for de vi testet i #4 i fjor,
foretrekker nettopp denne klassen
men det er ikke til å stikke under en
til ulike varianter av fiske med hurstol at det finnes et bredere utvalg av
gode snører i klassen over.
tigsynkende nymfer. Et eksempel er
tsjekkisk teknikk, der man ønsker en
lang stang til å føre takkelet med best MELLOM HALVOG HELAKSJON
mulig kontroll, men samtidig en lett
og myk stang som ikke knekker den
I denne testen har vi ingen stenger
tynne fortomspissen ved brått tilslag
med utpreget toppaksjon. Flertallet
på kloss hold. Ellers er det naturlighar halvaksjon, og noen av dem er
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Stangtest

Lange stenger for lett fiske

Scierra
Chrome

Markedsføres av: Nordic Outdoor,
nordic-outdoor.no
Pris: 6999 kr
Lengde 8›4››
Vekt: 61 g; rotdel 43 g
Futteral: Tøypose og rør av grafittmateriale
Aksjon: Halv
Kommentar: Testens korteste er
slett ingen pingle, men har kraft og
spenst så det holder. Likevel gir den
jevne halvaksjonen god føling med
kastarbeidet, også når du har lite snøre
forbi toppringen. Det gjør den til et
utmerket valg til et bredt spekter av
fiskesituasjoner, med alle snører vi har
brukt i testen. Den korte lengden gir en
herlig ultralett følelse, men krever litt
mer arbeid ved presentasjoner opp mot
maksimal distanse.

Karakter
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Markedsføres av: Svendsen Sport,
svendsen-sport.com
Pris: 2499 kr
Lengde: 8›6››
Vekt: 85 g; rotdel 63 g
Futteral: Tøypose og plastrør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: Chromeserien har
vært med noen år, og denne har
mye til felles med 9 fot #4-stanga
vi testet i fjor. Den relativt dype
aksjonen krever en rolig rytme, gir
gode tilbakemeldinger på kastarbeidet, men prøver du å trykke på for å
øke kastlengden eller gjøre en kjapp
retningsendring, er det en svakhet
i overgangen mellom topp og bunn
som gjør at den ikke helt henger
med. Også denne kunne gjerne hatt
en stangring mer.

Karakter
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Orvis
Superfine
Carbon

Markedsføres av: Nordic Outdoor,
nordic-outdoor.no
Pris: 5999 kr
Lengde 8›6››
Vekt: 59 g; rotdel 38 g
Futteral: Tøypose og rør av grafittmateriale
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Orvis´spesialserie for lettere fiske byr på en unik miks av nytelse
og ytelse: Aksjonen går noe dypere ned
i klingen enn hos Helios 2, og du får
umiddelbar kontakt med kastarbeidet,
enten du kaster spey eller over hodet.
Til vannkast med Fario WF 3 er den på
høyde med LTS. Ikke uventet er dette ei
superlett kosesteang for nærfiske, men
den imponerer også med stålkontroll
på distanse!

Karakter
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Guideline
Exceed

Markedsføres av: Guideline AS,
guideline.no
Pris: 2299 kr
Lengde 8›6››
Vekt: 75 g; rotdel 51 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket
plastrør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: Med tidligere tester
av Exceed i minnet, er denne 8
1/2-foteren en skuffelse. Aksjonen
kjennes ikke helt jevn, og vi får aldri
helt god kontakt med det som skjer i
toppen. Presisjonen blir dermed ikke
optimal, og stanga henger ikke med
på raske rytme- og retningsendringer.
Det kraftig dimensjonerte håndtaket
gir oss heller ikke den rette treerfølelsen, men det er kanskje mest en
smaksak.
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5

G.Loomis
NRX LP

Markedsføres av: Normark Norway
AS, elbe.no
Pris: 8499 kr
Lengde 8›8››
Vekt: 78 g; rotdel 56 g
Futteral: Tøypose og metallrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Denne skamroste
vi i nr. 5/2013 og NRX LP hevder
seg fortsatt. Overgangen fra den
Loomistypiske myke toppen er fint
avstemt mot en rotdel som ikke er
stivere enn at du har god kontroll på
kastarbeidet. Særlig den kompakte
GL Fario-klumpen går som ei kule,
men de letteste #3-klumpene krever
litt mer konsentrasjon. Uten at toppen gir seg kan du også takle NRX-en
med WF 4. Helt i tet på presisjon på
distanse, samtidig som den er smidig
nok for nærfiske.

Karakter
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Sage
Approach

Markedsføres av: Fairpoint Outdoors
AS, kineticfishing.com
Pris: 3399 kr
Lengde: 8›6››
Vekt: 84 g; rotdel 61 g
Futteral: Corduratrukket rør med
isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Som navnet antyder,
er dette Sages anbefaling til begynnere, men der mener vi produsenten
bommer litt med denne modellen.
Approach er ganske stiv i rotdelen, og
noe underklassifisert. Dermed oppnår vi ikke den gode kontakten med
kastarbeidet som særlig en uerfaren
kaster så sårt trenger. Det går bedre
med GL Fario WF 4, men vurdert som
#3-stang har vi mer lettkastende
stenger i denne testen.

Karakter
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Loop Opti
Creek

Markedsføres av: Loop Tackle AS,
looptackle.no
Pris: 3190 kr
Lengde 8›8››
Vekt: 92 g; rotdel 72 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket
plastrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Opti Creek har ikke
helt den samme spensten i grafitten
som stallkamerat Cross S1, men
funker helt greit på alle typer kast på
normalt hold. Når du trykker på litt
ekstra gir den litt etter i midtpartiet,
og presisjonen på distanse blir ikke
som hos de beste i testen. Også
denne kunne med fordel hatt en ring
mer for å gi snøret bedre støtte og
glid under nærfiske. Et tungt snellefeste svekker den gode treerfølelsen.

Karakter
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Sage Accel Greys XF2
Markedsføres av: Fairpoint Outdoors
Streamflex
AS, kineticfishing.com
Pris: 6399 kr
Lengde: 9›
Vekt: 78 g; rotdel 52 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket
rør med isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Materialet i Accel har
ikke helt den rå spensten som vi ser
i Sages Konnetic-serier, men alt i alt
er dette en velbygget stang med jevn
aksjon som yter meget bra, særlig
på litt lengre distanser. Men taklet
med #3-snøre blir den for kraftig og
krever at du presser på litt ekstra for
å sette den i arbeid. Klart bedre går
det med GL Fario-snøret i #4, men
vurdert som #3-stang blir det minus i
karakterboka.

Karakter

7

Markedsføres av: Pure Fishing AS,
no.purefishing.com
Pris: 2799 kr
Lengde: 9›
Vekt: 87 g; rotdel 65 g
Futteral: Corduratrukket plastrør
med isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Greys nifoter i klasse
3 er ligner fjorårets representant i
#4-testen. Den har en ganske mainstream halvaksjon de fleste vil bli
fort fortrolig med og som leverer
meget bra på alle kriterier. Spensten
i materialet er ikke helt på høyden
med de råeste, og du får ikke den helt
optimale kontakten med de letteste
#3-klumpene, men GL Fario WF 3
passer glimrende. XF2 Streamflex er
kort og godt en god stang til en hyggelig pris.

Karakter
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Loop Cross
S1

Markedsføres av: Loop Tackle AS,
looptackle.no
Pris: 5590 kr
Lengde 8›6››
Vekt: 82 g; rotdel 62 g
Futteral: Tøypose og metallrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Aksjonen er jevn, og
grafitten har spenst så det holder.
Denne gir også en mer direkte følelse
enn 9 foterne vi har testet i samme
serie. Det gir full kontroll på presentasjonen når flua skal ut på lengre
distanse. Det er bare en stangring
som skiller Cross S1 fra å være helt
perfekt. Lette snører trenger mer
støtte enn tyngre, og for en #3-stang
blir det litt for stor avstand mellom
de nedre ringene når du har liten snørelengde ute.

Karakter
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Orvis
Helios 2
Mid Flex

TESTOMRÅDE
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Hardy
Zenith
Sintrix

Sage Circa

Markedsføres av Pure Fishing AS,
no.purefishing.com
Pris: 6499 kr
Lengde: 9›
Vekt: 83 g; rotdel 60 g
Futteral: Tøypose og metallrør i pose
Aksjon: halv
Kommentar: Som «billigfetteren»
fra Greys har også Hardy Zenith en
jevn halvaksjon som er lett å bli venn
med, men fordi materialet er et hakk
spenstigere, får du bedre kontakt med
kastarbeidet og kaster med mindre
bruk av egne krefter. Zenith presterer
utmerket med alle testsnørene, på
alle typer kast og distanser, men er
særlig bra når du skal presentere flua
med kirurgisk presisjon på litt lengre
avstander.

Karakter
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Markedsføres av Fairpoint
Outdoors AS, kineticfishing.com
Pris: 8249 kr
Lengde: 8›9››
Vekt: 69 g; rotdel 48 g
Futteral: Tøypose og metallrør
Aksjon: Hel
Kommentar: Helaksjon i nanografitt er et spennende konsept, og vi
elsker Circas suverene evne til å
presentere presist og kontrollert på
alle aktuelle distanser. Her kreves
lange bevegelser, så vær åpen for å
justere din kastestil! Lang arbeidsvei
krever mer plass for bakkastet, og gir
begrensninger når buktene må holdes
høyt ved dypvading. Vannkast i trange
posisjoner er heller ikke Circas favorittøvelse, så bruksområdet blir litt
smalt for en toppkarakter.

Karakter
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Sage
Response

Markedsføres av Fairpoint Outdoors
AS, kineticfishing.com
Pris: 4399 kr
Lengde: 8›6››
Vekt: 81 g; rotdel 51 g
Futteral: Corduratrukket plastrør med
isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Dette er en velkonstruert stang med jevn halvaksjon som
gir god kontakt med kastarbeidet og
som presterer godt på alle kriterier og
distanser. Om du vil ha begynnerstang
fra Sage, vurderer vi denne som klart
bedre enn Approach i denne klassen. Response mangler noe av den rå
spensten vi finner i de betydelig dyrere
seriene i «Konnetic»-teknologi; One,
Method og Circa - og krever litt mer
egeninnsats.

Karakter
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LTS
Ephemera

Markedsføres av LTS-Flyfishing AS,
lts-flyfishing.no
Pris: 3799 kr
Lengde: 9›
Vekt: 92 g; rotdel 67 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket
plastrør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Her viser LTS at det fortsatt er mulig å konstruere toppstenger
uten nanoteknologi. Den dype, jevne
aksjonen formidler nærkontakt med
kastarbeidet, også med lengre og lettere #3-klumper. Ephemera er helt i
toppen når det kommer til kontroll på
presentasjonen uansett kasthold, og
glimrende på speykast, men leverer
ikke helt med samme ultraletthet som
hi-tech-konkurrentene i øvre prissjikt.
Leveres med ekstra topp!

Karakter
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Guideline
Fario

Markedsføres av Guideline AS,
guideline.no
Pris: 3899 kr
Lengde 8›6››
Vekt: 69 g; rotdel 47 g
Futteral: Tøypose og metallrør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Fario er 1600 kr
dyrere, men et klart bedre kjøp enn
tilsvarende Exceed. Særlig utmerker den seg på nærfiske med relativt korte klumper, der testsnøret
med samme navn passer perfekt til
alle typer kast. Den dype aksjonen
foretrekker en rolig kasterytme,
og er ikke så glad i brå temposkift.
Glimrende kosestang i mindre elver
og vann, men henger ikke helt med
de spenstigste når du trenger å
legge ut noen ekstra meter med
full kontroll.

Karakter
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