ALT OM FISKE/TEST

9 fot #4-stenger
Vår
tester:

Terje
BomannLarsen:
Har fisket
med flue
siden tidlig
barndom, og
fisker
allsidig etter
arter med
fettfinne.
Sportsfis
kejournalist
siden 1980
og tester av
fluestenger
og -snører
for Flugfiske
i Norden og
Alt om Fiske
siden tidlig
på 90-tallet.

8 lette

allroundere

Nifoteren i klasse 4 er mange tørrfluefiskeres
førstevalg. Derfor er konkurransen knallhard
og nivået deretter. Vi har testet åtte av de
aller nyeste.
Foto:
Terje Bomann-Larsen
og Petter Berg

D

et er ikke mer enn to år
siden vi hadde stortest av
9-fotere i #4, og i denne testen har vi bare med de nyeste av de
nye. Ingen serier som var med i fjorårets #3-test har fått plass. Den eldste serien i testen er Guideline Fario
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CRS som med et nødskrik rakk
«Årets ferskeste femmerstenger» i
nr. 6/2015. Vi var i tvil om vi skulle
ta den med her, men da vi fikk hånd
på denne seksdelte #4-stanga utpå
sommeren 2015, og testet den mot
flere toppstenger fra testen i 2014,
så vi at den kunne bli ny målestokk for klassen, og det synet har

ikke endret seg etter at vi fikk inn
årets nyheter. Å legge denne stanga
til side ville være å unndra viktig
informasjon for våre lesere.

6-DELT TESTVINNER
– ER DET MULIG?
Vi husker en tid da holker ble sett
på som et nødvendig onde. De betød
ekstra vekt, og ofte brudd i aksjonskurven. Dessuten var de et punkt
med hensyn til skade. Men det
har endret seg, og i dag har transportvennlige 4-delte feid de 2- og
3-delte av banen uten at det har gått

avstivningen kan gi bedre presisjon,
samtidig som den setter dypere
deler av klingen tidligere i arbeid.
Om teorien stemmer, er det lett å
tenke at effekten blir størst på relativt lange stenger for lette snører,
som eksempelvis 9-fotere i #4. Når
den 6-delte også er helt konkurransedyktig på vekt, så blir den svært
interessant.

FLYTELINEFISKE
Vi tenker oss 9 fotere i #4 først og
fremst til tørrflue- og nymfefiske
med flyteline. Kast over hodet har
første prioritet, men ei toppstang
skal også beherske hele registeret
av speykast. Vårt viktigste testsnøre
har vært Guideline Fario, som med
en klumpvekt på 10 gram, fordelt
på 9,7 meter er så nær et standard
WF 4-snøre vi anser det mulig å
komme. Dette har vi hatt tilgjengelig i tre eksemplarer for direkte
sammenligninger uten å måtte rigge
om. Som litt tyngre alternativ har
vi hatt Guideline Experience med
klumpvekt 13 gram fordelt på 12,8
meter, og som letteste alternativ Rio
LightLine WF 4F som er et klassisk
#4-snøre (gram ved 10,5 m) laget for
klassiske, langsomme stenger.

HVA SLAGS AKSJON
– TIL HVA?

Blank elv,
vakende ørret:

Det er tid for 9
fot #4!

ut over kasteegenskapene. I 9 fots
lengde går disse stengene ned i en
stor ryggsekk og er dermed uproblematiske å ta med på flyreiser. Når vi
kommer opp på 10 fot eller mer, blir
det straks litt verre, og stadig flere
produsenter tilbyr 5- og 6-delte
alternativer. I flere tilfeller har de
kommet med bedre kasteegenskaper enn sine 4-delte forgjengere. Vi
kan bare spekulere på årsaken, men
det er ikke helt ulogisk å tenke at
flere holker strammer opp klingen
og øker spensten. Særlig vil det
gjelde toppdelen der den ekstra

Av typisk langsomme finner vi her
særlig Sage Mod, og i noe mindre
grad Scierra Surge. Dette er stenger
som gir meget god kontakt med
kastarbeidet, og spiller med også
ved liten belastning. Vi vet at valg
av aksjonstype handler mye om
smak og behag, og er du en fan av
de dype, er det ingen ting – annet
enn kanskje prisen – som taler mot
å velge Sage Mod. Men når det kommer til ytelse og bruksområde, har
denne aksjonstypen noen begrensninger vi ikke kommer utenom.
Utvadet i elva kan du rolig presentere tørrflua med millimeterpresisjon
ovenfor vaket, men ved et skogtjern
med begrenset plass til bakkastet,
vil du kunne oppleve arbeidsveien
som vel lang når du trenger å sette

høy og tidlig stopp. Vi tester selvsagt
med fokus på praktisk fiske, og kan
ikke bare se på hva vi liker å kaste
med, men også på hvordan ulike
stenger og aksjonstyper fungerer i
ulike fiskesituasjoner. En 9-foter i
#4 skal i våre øyne være en ekte all
rounder som leverer med presisjon
både på langt og kort hold, skal
takle raske rytme- og retningsendringer med stålkontroll og være
enkel å håndtere både på kast over
hodet og kast der du spenner opp
mot motstanden i vannet. Bare da
kan vi gi toppkarakter.
fiske@egmont.com

Poengskalaen:
10. TOPPKLASSE: Unikt
produkt i absolutte
toppklasse. Vrient å toppe
med dagens teknologi.
9.	FREMRAGENDE:
Fremragende kvalitet og
funksjon. Oppfyller selv
store forventninger
8.	MEGET GODT: Meget
godt produkt. Ingen klare
mangler/svakheter. Langt
over snittet.
7.	GODT: Godt produkt med
gode egenskaper, men med
noe forbedringspotensial.
6.	TILFREDSSTILLENDE:
Tilfredsstillende produkt,
men det er noen mangler/
svakheter.
5.	FUNGERER: Produktet
fungerer, men det har
vesentlige mangler/
svakheter.
4.	LITE TILFREDSSTILLENDE:
Lite tilfredsstillende
produkt med dårlig funksjon
og betydelige mangler.
3. S TYR UNNA: Styr unna
dette produktet – dårlig
egnet til krevende feltbruk.
Langt under snittet.
2.	HÅPLØST: Håpløst
produkt som ikke fungerer
som forventet, og med
omfattende og alvorlige
mangler.
1.	UEGNET: Uegnet til
feltbruk. Kan være direkte
farlig og tilfredsstiller få av
de krav som bør stilles.
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Greys GR70
Streamflex

Guideline Fario
Classic

Vekt: 91 g Rotdel: 66 g
Futteral: Corduratrukket
plastrør med isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Greys leverer
– som vanlig – ei velbygd
stang med jevn halvaksjon
i spenstig materiale til en
hyggelig pris. Den gjør hva
du ber den om på alle typer
kast, og melder tydelig
tilbake. Den er ikke langt
unna en 9-er, men mangler
det siste lille ekstra i letthet og spenst, som vi finner hos de aller beste. Du
får mye for pengene, men
dessverre ikke løs tøypose.
Det har ingen innflytelse
på poengkarakteren, men
vi synes ideen med isydde
lommer i stangrøret er særlig dårlig når det kommer
til ørretstenger man gjerne
vil ha med på fottur. Når du
vil pine ned vekta på sekken, er ikke
en halv kilo
stangrør noe
du ønsker å
drasse på.

Vekt: 82 g Rotdel: 54 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket plastrør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: Fario Classic
erstatter den første Farioserien hos Guideline.
Sammenlignet med forgjengeren vi testet i 2010,
er denne noe stivere i rota
og jobber ikke like dypt ved
normal belastning. (Ja, vi
har sjekket!). Dermed mister den litt av sitt særpreg,
og får en mer mainstream
halvaksjon som kanskje
flere vil kjenne seg fortrolig
med. Men om rota er stivere, er midtpartiet relativt
mykt, og slaglengden mye
den samme som på forgjengeren, og lengre enn på
Fario CRS. Konklusjonen
blir at Classic gjør en helt
grei jobb på alle kriterier,
men det er mer spenst
og bedre presisjon i CRS
6-delt, og
den koster
bare 1300 kr
mer …

9 fot #4-stenger
Guideline
Fario CRS
6-delt

Best
i test

Vekt: 74 g
Rotdel: 43 g
(ikke sammenlignbar med 4-delte!)
Futteral: Tøypose og corduratrukket plastrør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: Med relativt
dyp aksjon, ganske stiv
topp, kort slaglengde og
spenst i bøtter og spann, er
denne Farioen det råeste
vi har vært borti av 9 fot
#4-stenger. Vi likte den i
9 fot #5 i fjor, men denne
er strået hvassere, og ikke
minst lettere. Satt opp med
Guideline Experience WF
4 legger den ut hele snøret
og serverer flua med presisjon og stålkontroll fullt
på høyde med de beste i
klassen over. Likevel er den
på ingen måte underklassifisert, og lar seg spenne
lett opp med GL Fariosnøret til speykast, der den
er klart best
i denne testen. Vi setter
også pris på
de funksjonelle recoilringene og
det ultralette
transportrøret!
Karakter:

Hardy
Zephrus

Loop Evotec
Cast MF

Sage
Mod

Scierra
Memento

Scierra
Surge

Vekt: 80 g Rotdel: 55 g
Futteral: Tøypose og
metallrør
Aksjon: Topp-halv
Kommentar: Hardys etterfølger til velrenommerte
Zenith i Sintrix 440-teknologien har spenst så det
holder, men en aksjonskurve der overgangen mellom
den arbeidende toppdelen
og den stivere rota blir litt
brå. For dyktige kastere er
det ikke noe stort problem,
og Zephrus setter trange
bukter og leverer med høy
presisjon på distanse, men
gir ikke de aller tydeligste
tilbakemeldingene, og er
litt kritisk på timingen ved
speykast. Vi har forsøkt å
gå opp i snørevekt for å få
rotdelen mer med, men da
blir toppen fort overbelastet, så den er riktig klassifisert som #4-stang.

Vekt: 88 g Rotdel: 64 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket plastrør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: I 9 fot
#7-testen hadde vi den raskeste versjonen av Evotec
Cast-linjen (F). Den finnes
ikke i 9 fot #4, der det er
MF (medium fast) eller M
(medium) som gjelder. Vi
konstaterer raskt at MF
jobber ganske dypt ned i
klingen allerede ved moderat belastning, men uten
at arbeidsveien dermed
blir for lang. Evotecen er
ikke fullt så stram som
Guideline Fario CRS, men
spensten er upåklagelig,
aksjonskurven jevn, og
Evotec Cast er helt i toppsjiktet på alle typer kast,
og vi har full kontakt med
kastarbeidet uansett hva
vi setter den til. En meget
vellykket tørrfluestang til
en høyst konkurransedyktig pris!

Vekt: 71 g Rotdel: 42 g
Futteral: Tøypose og
metallrør
Aksjon: Hel
Kommentar: Mod skal
ifølge Sage fylle rommet
mellom raske One og
langsomme Circa i toppteknologien Konnetic. Med
sin helaksjon ligger denne
stanga klart nærmest Circa,
men den er noe strammere, dermed bedre tilpasset en lengde på 9 fot. Å
bygge ei så vidt lang stang
i lett klasse med denne
aksjonstypen stiller store
krav til materialet, og her
kommer Sages nanoteknologi virkelig til sin rett.
Her kan du kaste med rolig
rytme og ha full kontroll på
presentasjonen, så vel på
kloss hold som på distanse.
Mod er lett å spenne opp
til vannkast, men mangler
litt snert for å matche Fario
CRS på spey.
Rio Light
Line WF 4 er
et hett tips
for smygfiske
med Mod!

Vekt: 96 g Rotdel: 70 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket plastrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Momento
er ei helt grei stang til
en helt grei pris. Borte
er svakhetene som ga
forgjengeren Stone Fly
en stusslig terningtreer i
forrige #4-test, men det
er grenser for hva som er
mulig når prisen skal være
så budsjettvennlig. Å lage
gode, lange stenger i lette
klasser krever godt – og
kostbart – materiale, eller
som vi ofte har sett; man
forsøker å jukse seg unna
med en lett underklassifisert #4/5-stang. Den
fristelsen har ikke Scierra
falt for, men har laget en
ekte #4-stang med jevn
halvaksjon som ut fra
forutsetningene presterer
helt OK. Presisjonen ligger
likevel noe
tilbake for de
beste, og det
er grenser for
hva den henger med på
av tempo- og
retningsskift.

Vekt: 93 g Rotdel: 67 g
Futteral: Tøypose metallrør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Scierra Surge
er relativt myk i midtpartiet, og allerede med få
meter av klumpen forbi
toppringen forteller den
oss tydelig hva den holder
på med. Det gjør Surge til
et meget godt alternativ
for fiske i mindre elver og
ellers hvor det er trangt –
gjerne rigget med et snøre
som Rio LightLine. Her
har den litt til felles med
Sage Mod. Når vi mater ut
mer snøre og drar på litt,
merker vi at presisjonen
ikke er helt den samme
som hos den mer enn dobbelt så dyre konkurrenten,
men den kollapser aldri, og
presterer helt greit også på
distanse. Vi gir et pluss for
spey-egenskapene: Surge er
lett å spenne
opp til kontrollerte
vannkast.
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Greys GR70 Streamflex
Pris: 2999 kr
Markedsføres av
Pure Fishing AS,
www.abugarcia.no
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Karakter:

Guideline Fario Classic
Pris: 3999 kr
Markedsføres av
Guideline AS,
www.guideline.no
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Guideline Fario CRS 6-delt
Pris: 5299 kr
Markedsføres av
Guideline AS,
www.guideline.no
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58
Hardy Zephrus
Pris: 6499 kr
Markedsføres av
Pure Fishing AS,
www.abugarcia.no
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Loop Evotec Cast MF
Pris: 4490 kr
Markedsføres av
Loop Tackle AS,
www.looptackle.no

8

Karakter:

Sage Mod
Pris: 8199 kr
Markedsføres av
Fairpoint Outdoors AS,
www.kineticfishing.com
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Karakter:

Scierra Memento
Pris: 1899 kr
Markedsføres av
Svendsen Sport,
www.svendsen-sport.com

36

Karakter:

Scierra Surge
Pris: 3799 kr
Markedsføres av
Svendsen Sport,
www.svendsen-sport.com
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