TESTOMRÅDE

10 fine liner
for lett fiske

TESTOMRÅDE

Snøretest

Vi har testet WF-snører med klumplengde 9-11 meter i AFTM 3F
TESTOMRÅDE

det vil ofte være å beholde en tydelig tapering.
I bunnen av et hvert snøre ligger en kjerne, og
utenpå denne må coatingen ha en viss tykkelse
om snøret skal ha godkjent slitestyrke. Dermed
er det en fysisk grense for hvor tynn spiss og skyteline kan være, og når klumpen må slankes for
i det minste å komme i nærheten av å veie inn i
klassen, må det gå utover taperingen. Snører som
i utgangspunktet har tydelige taperinger - altså
stor variasjon mellom tykke og tynne deler - vil i
regelen tåle dette bedre enn snører med lange,
fingraderte taperinger. Et godt eksempel på dette
er Royal Wulffs legendariske Triangle Taper som
har en 30 fot lang fronttapering i klassene 2 til 5.
Det fungerer utmerket i høyere klasser, mens det
i AFTM 3 kommer farlig nær «level», og kaste
egenskapene forringes merkbart.

D

MEDTESTER:

TESTOMRÅDE

ÅRETS KANDIDATER: Noen er nye, andre gamle

travere, men testresultater i andre klasser
teller ikke her!

VIKTIG FARGESKILLE
Også andre sliter med taperingene i #3, og
det gjenspeiles i noen grad i karakterene.
Mens det i andre tester av flueutstyr er veldig
jevnt i toppen, og et betydelig antall åttere
og niere i karakterboka, lander de fleste her
på 7. Om vi hadde kjørt testen i klassen over,
ville snittet ganske sikkert ligget høyere. Men

TESTOMRÅDE

Thomas Løver har
jobbet som guide på New
Zealand, og er ekspert på
stor ørret på lett utstyr i små
elver. Best kjent er han kanskje
som «Bårds tremenning» da
NRK-programmet «Bård og
Lars på fisketur» gjestet
øyene i 2002.

et er ikke mer enn
to år siden vi hadde
en stortest av all
round-snører i WF
5F, og selv om vi her har gått
ned i klumplengde fra 10-12
til 9-11 meter, er det mange av Terje
Bomannsnørene fra 2013 som stiller
Larsen
Tekst, foto
til ny test i år. Noen vil sikkert
og test
mene at det er bortkastet
spalteplass, men liksom det
varierer mye innenfor enkelte
stangserier, er det langt fra sikkert at en vinner
i AFTM 5 også høster laurbær to klasser under.
Utfordringen ved en nedskalering i dette områ-

TESTSTENGER: #3-stenger finnes i et bredt

utvalg av lengder, fra myggstenger rundt 6 fot, til
spesialstenger for nymfefiske på 10.Vi har valgt
Guideline Fario 7 1/2 fot som representant for de
korte, og LTS Ephemera 9 fot for de lange. Begge
vurderes av oss som meget korrekt klassifiserte
#3-stenger.
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I forrige nummer testet vi stenger i AFTM 3. Her handler det
om snørene som hører til.
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OVERVEKT ER OK
På nykommeren Fario har Guideline fått skikk på
dette. Skytelina er klar orange, mens klumpen er
diskret lys olivengrønn. I tillegg har de bygget inn
en tapering som funker. Klumpen er baktung som
på Royal Wulff TT og sin egen stallkamerat 4-cast,
men frontaperingen er ikke strukket så langt at den
blir utydelig. Så må man gjerne mene at Guideline
har jukset litt, for om du veier de første 9,14 metrene som ligger til grunn for AFTM-klassen, vil du se
at tabellens ramme sprenges, og snøret strengt tatt
hører hjemme i klassen over. Men det har Fario til
felles med de fleste av kandidatene, og stangtesten
vi hadde i forrige nummer viste klart at det er de
litt overvektige klumpene som best passer moderne #3-stenger. Vi kan like det eller ikke, men den
generelle inflasjonen innen AFTM-systemet gjør
seg også gjeldende letteste klassene, og vi kan ikke
straffe snøreprodusentene for at de lager snører
som passer dagens stenger framfor å forholde seg
til en 55 år gammel tabell. Så lenge ingen snører i
testen er for tunge for stengene de skal jobbe med,
har vi heller ikke trukket poeng for overvekt.

Eikre-Fly Evolo

Markedsføres av: Eikre-Fly - www.eikre-fly.no
Pris: 749 kr
Totallengde, oppgitt: 27,5 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 10,25 m/ 10,2 m
Klumpvekt: 8,5 g
Profil: B
Kommentar: Erik Eikres standardsnøre fikk en solid femmer på
terningen i #5 for to år siden, og Evolo holder mål også når vi går to
klasser ned. Den middels lange klumpen leverer lett og pent såvel
med 9-foteren LTS Ephemera, som med 7 1/2-foteren Guideline
Fario. Til denne stanga er bare Guideline Fario et knepp foran. Først
og fremst er snøret bra på kast over hodet, men vannkastegenskapene er også klart godkjent.

Karakter

Totalkarakter

8

Guideline 4-cast

Markedsføres av: Guideline AS - www.guideline.no
Pris: 699 kr
Totallengde, oppgitt: 27,5 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 10,4 m/ 10,1 m
Klumpvekt: 8,5 g
Profil: C
Kommentar: Guideline 4-cast var blant vinnerne i #5-testen for
to år siden, og vi har gode erfaringer med samme snøret i #4, men
her kjennes det litt for lett og taperingen blir noe utydelig. 4-cast
fungerer klart best på 9-foteren, såvel fra vannet som over hodet,
men på den kortere Fario er snøret med samme navn klart å foretrekke. Fargeskillet mellom klump og skyteline kunne med fordel
vært tydeligere.

Karakter

Totalkarakter

7

Guideline Fario

Markedsføres av: Guideline AS - www.guideline.no
Pris: 699 kr
Totallengde, oppgitt: 25 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 9,5 m/ 9,7 m
Klumpvekt: 8,5 g
Profil: C
Kommentar: Best på absolutt alt er fysisk umulig, men Fario
kommer forbløffende nær. Uansett stang og type kast er det lett å
håndtere, setter kontrollerte bukter som ruller fint over og presenterer lett og presist. Den tydelig taperte klumpen er relativt kort,
men i bakkant er det lagt inn et par meter «holding line» som tillater et betydelig overheng med full kontroll. Med klart fargeskille,
god glid og minimalt spoleminne er alle ønsker oppfylt!

Karakter

Totalkarakter

9

Hardy Premium

Markedsføres av: Pure Fishing AS - www.purefishing.com
Pris: 499 kr
Totallengde, oppgitt: 27,4 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 9,75 m/ 9,3 m
Klumpvekt: 7 g
Profil: B
Kommentar: Hardy Premium er nok det snøret som ligger nærmest å være en klassisk treer etter AFTM-tabellen, men det hjelper
lite når det sliter med å prestere på moderne stenger i klassen.
Taperingen er utydelig, og det blir ikke enklere å holde rede på
klumpen når fargeskille mangler. Heller ikke har det løkke i front,
og framstår som noe gammeldags. På de to teststengene går det
ganske greitt på 9-foteren, men dårligere på 7 1/2-foteren.

Karakter

Totalkarakter

5

Loop Evotec 100

Markedsføres av Loop Tackle AS - www.looptackle.no
Pris: kr 590 kr
Totallengde, oppgitt: 29 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 10,4 m/ 10,7 m
Klumpvekt: 8,5 g
Profil: C
Kommentar: Evotec 100 skal ha samme klumplengde (10,4 m) i
#3 som i #5, men i vår måling er den en halv meter lengre! (10,7
mot 10,2). Dermed krever snøret ei stang med lengde, og her liker
det seg best når vi setter det opp på LTS Ephemera. Da presenterer det lett og kontrollert ved kast over hodet, og - med tanke på
klumpens lengde - overraskende bra på vannkast. På en 7 1/2-foter
blir det litt vel masete å håndtere med hele klumpen ute.

Karakter

Totalkarakter

7
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når taperingene er utydelige, er det ekstra viktig
å visualisere grensen mellom klump og skyteline
med fargeskille. Med unntak av Hardy Premium har
alle testsnørene et slikt, men når en først tar den
ekstra kostnaden, er det litt underlig at skillet knapt
er synlig. På Orvis Hydros Superfine og Guideline
4-cast er kontrasten så liten at du må ha godt lys
for å se den.

TESTOMRÅDE
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Snøretest

SNØRE
PROFILER:

A: framtung,
B: nøytral,
C: baktung

Når det gjelder spesifikasjoner forøvrig, er det gledelig å se at produsentene nå stort sett leverer det
de har lovet. Oppgitt klumplengde og -vekt stemmer
godt overens med våre måleresultater. I ett tilfelle
har vi gitt poengstraff, og det gjelder Rio In Touch
Perception som har en totallengde tre meter kortere enn oppgitt. Her er det imidlertid ikke feilinfo
som gir grunnlag for trekk, men at snøret faktisk
kan bli for kort i praktisk fiske! Som i #5-testen for
to år siden har vi gitt snørene en kode (A,B eller C)
som angir snøreprofilen. Kort oppsummert gir den
framtunge A en fordel ved korte overhåndskast der
ikke hele klumpen skal ut, mens C har et fortrinn
på vannkast (spey). B er et kompromiss. Vi tar ikke
stilling til hva som er best, det må du avgjøre ut fra
dine preferanser.
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Royal Wullf Triangle
Taper Plus

Rio Grand

Markedsføres av: Fiske og Friluft AS - www.streamstix.com
Pris: kr 699 kr
Totallengde, oppgitt: 27,4 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 11,0 m/ 11,1 m
Klumpvekt: 8 g
Profil: C
Kommentar: Lee Wulffs klassiker er nok det snøret som taper seg
mest når vi kommer så langt ned på AFTM-skalaen. En frontapering over ni meter er vanskelig å få til på en 8-grams klump, og med
såpass utydelig tapering blir det krevende å håndtere, selv for dyktige kastere. Men har du teknikken, og lang stang, er dette er snøre
som presenterer med finesse. Likevel: Vil du ha Triangle Taper, så
gå opp en klasse eller to!

Karakter

Totalkarakter

6

Markedsføres av: Fairpoint Outdoor AS - www.kineticfishing.com
Pris: 799 kr
Totallengde, oppgitt: 24 meter
Klumplengde oppgitt/målt: -/ 10,2 m
Klumpvekt: 9 g
Profil: A
Kommentar: Testens eneste framtunge snøre scorer best på en
øvelse: Når du starter med bare fortommen ute, er det ingen som
får flua raskere ut til vaket når fisken står nær bredden. For korte
overhåndskast er det meget bra, men vannkastegenskapene er
under middels, og Rio Grand har heller ikke noe ekstra å by på når
hele klumpen er matet ut. Kortholdsegenskapene kommer best til
sin rett i kombinasjon med ei kort stang.

Karakter

Totalkarakter

7

Orvis Hydros Superfine

Markedføres av: Nordic Outdoor AS - www.nordic-outdoor.no
Pris: 899 kr
Totallengde oppgitt: 27,5 meter
Klumplengde oppgitt/målt: 11,0 m/ ca. 9,7 m
Klumpvekt: 8 g
Profil: B
Kommentar: Klumpen er nær halvannen meter kortere enn
oppgitt, men avkortningen ligger i sin helhet på baktaperingen og
har ingen praktisk betydning. Hydros Superfine er ellers glattere
i coatingen og stivere enn konkurrentene. Det skyter meget godt,
men har også litt mer spoleminne. Vi liker snøret best på den korte
stanga, der det setter kontrollerte bukter som ruller fint over.
Minus for utydelig fargeskille ved dårlig lys.

Karakter

Totalkarakter

7

Rio In Touch Perception

Markedsføres av: Fairpoint Outdoor AS - www.kineticfishing.com
Pris: 899 kr
Totallengde, oppgitt: 24 meter
Klumplengde oppgitt/målt: -/ 10,4 m
Klumpvekt: 8,5 g
Profil: B
Kommentar: Det gikk langt! - var vår første tanke da backingknuten kom til syne. Etter hvert fikk vi mistanke om at vi ble lurt, og
måling viste da at snøret ikke var 24 meter som lovet, men kun 21.
Særlig ved nedstrøms presentasjoner betyr det at du litt for ofte
må håndtere backing, og det gir minus i protokollen. Ellers er In
Touch et godt snøre som egner seg særlig for kast over hodet og
presenterer fint med begge stenger.

Karakter

Totalkarakter

7

Scierra HMT

Markedsføres av: Svendsen Sport - www.svendsen-sport.com
Pris: 599 kr
Totallengde, oppgitt: 27 meter
Klumplengde oppgitt/målt: -/ 9,5 m
Klumpvekt: 8,5 g
Profil: B
Kommentar: I 2013 skrev vi om dette snøret i #5 at det var i letteste laget for å hente ut kreftene i #5-stengene. Men forskjellen
i klumpvekt mellom #3 og #5 er bare 2,5 gram, så i #3 kommer
Scierra HMT ut blant de tyngre. Dermed får vi et snøre som spenner opp klingen, gir tydelige tilbakemeldinger og framstår som
svært lettkastet på begge teststengene. Skytelina er litt treg, men
bidrar dermed til sikker turn over også for mindre øvede kastere.

Karakter

Totalkarakter
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