Fluefiskets
pris

Fluefiskeutstyr kan være
svimlende dyrt, men hva får
du egentlig for pengene?

Terje
BomannLarsen
Tekst
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På en strekning der veien følger elva,
bråbremser bilen foran oss, og vi ser hvorfor:
På andre sida står en mann med fluestang i bue.
Journalisten i meg våkner, griper kameraet, hopper
ut av bilen og løper over brua ovenfor. Han som
kjører laks skiller seg klart fra de skuelystne ved
autovernet på motsatt bredd: Den røde Abucapsen er det eneste ved antrekket som antyder
at Terje Lie er fisker. Forøvrig er han iført ledig
fritidstøy og grønne gummistøvler. Stanga som har
brakt flua ut til laksen og som nå knaker under
presset av dens siste utras, er en rotstiv, 15 fots
D.A.M. fra midten av 80-tallet. Det eneste som er
nytt, blankt og kostbart, er laksen på gode 10 kilo
som lempes på land av klepper Jan Fosse.
Det hører med til historien at ingen av oss
velutstyrte kjente så mye som et lugg i flua den
helga. For verken laks eller annen fisk bryr seg om
logo eller årsmodell på utstyret ditt. Selvsagt er
det stas å kaste med nanostenger og bevege seg
elvelangs i gore tex-vadere med vanntett glidelås
i smekken, men må fluefiske nødvendigvis være en
svinedyr hobby?
Europris vs. nano
= uavgjort?

ENKELT UTSTYR - FLOTT FANGST: Terje Lie med
trofélaks i Lærdalselva.

S

ommeren 2006 fikk jeg i oppdrag å sette
opp ei laksehytte ved Lærdalselva med
komplett utstyr for 8–10 fluefiskere. I
forlengelsen av dette ble jeg med direktøren og
hans kamerater på helgetur til Lærdal. Å kalle dette
følget for laksefiskere er nok å ta i, men noen
hadde fisket før, og andre ville gjerne prøve. Valdet
lå et stykke unna hytta, så vi måtte kjøre bil. I
stangholderne fra Vac Rac lå 15 fots GLX-stenger
fra G.Loomis, rigget med sneller fra Lamson
Waterworks og snører fra Guideline. Karene inne i
bilene var dresset opp i vadebukser fra Vision, sko
fra Guideline, og behengt med velfylte chestpacks
fra Fishponds. Ikke alt var fra absolutt øverste
prisklasse, men hver fisker var utstyrt for godt og
vel 20 000 kr.
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Prisforskjellen mellom de billigste og dyreste
fluestengene er formidabel. De dyreste nifoterne
vi har hatt til test i senere år ligger tett på 8000
kroner, mens den billigste har vi funnet i et sett
hos Europris – kalt Norsjø – der stang, snelle,
snøre, backing og fortom går for sympatiske
699 (testet her i nr 7/2009). Siden mange er
opptatt av kastelengder, ville vi finne ut hvor
mange meter det var mulig å kjøpe for penger,
og satte europrisstanga opp mot en av vinnerne
i årets store 9 fot # 5-test – Hardy Zenith (5899
kr). Snørevalget til Hardyen falt på Guideline
Experience med klumplengde 13,4 meter – perfekt
for store elver med rom for baksleng og krav til
rekkevidde. Europris fikk starte med settsnøret som
har en 13 grams klump på vel 10 meter.
De første kastene ga forventet resultat:
Begge testkastere nådde i snitt to meter lenger
med Hardy/Guideline enn med europrissettet.
Overraskelsen kom da vi byttet snøre. Med
Guideline Experience gikk Europris i tet – og
ikke bare så vidt, men også den med to meters
forsprang. Altså uavgjort! Med Guidelinesnøret la
vi ut ca 29 meter pluss fortom, med settsnøret
om lag 27. Med god strekk snakker vi om lengder
rundt 30-metersmerket. Vi tok stengene ned til
elva for å teste dem på flere teknikker, men heller
ikke ved ulike speykast var det mulig å skille på
kastlengder. Konklusjonen var klar: Du kan ikke
kjøpe kastelengde. Selv om det gir et journalistisk
poeng, er det litt frustrerende, for Hardystanga
har jeg kjøpt for egne, surt ervervede kroner etter
å ha testet den mot alt som finnes av gjevt og dyrt
(AoF nr 5/2012).
n r. 8 2 0 1 2 A l t o m F i s ke

33

bygge lette stenger av mindre
spenstig materiale. Da nytter det
lite å pushe på med muskelkraft, for
disse stengene tar ikke mot hjelpen.
De billigstengene som fungerer er
gjerne litt trauste, med en jevn,
forutsigbar halvaksjon, og vi har
hatt flere av dem i våre store tester
gjennom årene. Mest typisk var
kanskje de som inngikk i fjorårets
test av komplette sett, der fem av
seks nifotere i # 6 fikk karakteren
4,5. Omtrent der ligger også Europris
Norsjø. Men du får dem også i «løs
vekt»: I vår siste 9 fot # 5-test scoret
Guideline en sjuer (av 10) med sin
EXP 4 til 999 kr. Da har du friheten til
selv å velge tilbehør uten at summen
blir særlig høyere enn for et sett som
gjerne bærer preg av være fylt opp
med lagervare som er vanskelig å
selge på annen måte.
Ikke alt kan
kopieres billig

Lureri?
Dette resultatet kan tyde på at man er grundig
lurt, men fullt så enkelt er det ikke: Du trenger
ikke vifte mye for å kjenne forskjell på materialet,
og med satte 131 gram veier europrisstanga det
samme som for eksempel en Orvis Helios Switch
11 fot # 6, og 43 gram mer enn Hardyen vi testet
den mot. Der Hardy kan skilte med superspenst,
må Europris fylle på med masse. Det gjør at du
som kaster må bidra med egen muskelkraft for
å nå dit nanostanga kommer nesten uten hjelp.
Litt enkelt kan en si at mens Hardy Zenith i # 5
kjennes som # 4, blir Europris Norsjø mer som #
6/7. Mindre kraftbruk gir høyere grad av presisjon
og bedre forutsetninger for presentasjon av flua.
Særlig når du går opp i klasse og lengde, vil ei
tyngre og mindre spenstig stang fortere gjøre deg
sliten så du både kaster og fisker dårligere. Dette
er fordeler som vanskelig lar seg måle eksakt, men
som i våre tester er viktigere kriterier enn antall
meter på en plen.
Men ikke alle stenger kan følge de beste på
kastlengder. Det finnes feilkonstruksjoner med
ujevn aksjonskurve, og tvilsomme forsøk på å
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NOE SVINDYRT,
NOE RIMELIG:
Artikkelforfatteren
er klar for laksefiske.
Caps: Quicksilver,
Briller: Alt om Fiske
- billig og bra, Stang:
Orvis Helios Switch
- 9999 kr, Snelle:
Guideline Reelmaster
LA 68 i støpt
aluminium - 1499
kr. Snøre Guideline
Switch Multi Tip 899
kr, Jakke: Guideline
Alta i Dermizax 3299
kr Vadebukse Simms
G4Z i Gore-Tex, 6495
kr, Sko Guideline Alta
med filtsåle, 1499 kr.
Flue: Egenprodusert.
(Foto: Elisabeth
Tellefsen)

Ingen tror at Europris har brukt
ressurser på egen produktutvikling,
og det er klart at billigmarkedet
preges av kopiering over en lav sko.
Du finner de gode tilbudene der
etterspørselen er størst, nifotere
i # 5, 6 og 7. Ønsker du noe mer
spesielt, må du regne med å betale
for brukelig kvalitet. Særlig lengre
stenger for lavere snøreklasser
stiller høyere krav til materialet,
og vi ser i tester en klar forskjell
når nifoterne kommer ned i # 4.
Noen billigmodeller blir upresise
«slaskeraier», mens andre «redder
seg» på underklassifisering. Skal du
kjøpe billig i denne klassen, så gå ned
en halv fot på lengden. Enhånds- og
switchstenger på mer enn 10 fot
for lette klasser (< # 7) krever mer
av konstruktører og materiale enn
nifotere i samme klasser. Om du
velger en 11 fots switchstang i # 8
eller 9 for hovedsakelig tohåndsbruk
vil det meste duge helt greit, men
går du ned til # 6 med tanke på lange
enhåndskast over hodet, blir det fort
kritisk.
Når du kommer opp på rene
tohånds, lages det ypperlige
stenger mellom 13,5 og 14 fot for
klumpvekter under 30 gram (# 7/8),
men de koster. Er du på budsjett,
vil du nok være bedre tjent med
en 12–12,5-foter i denne klassen.

Om du vil ha noe annet enn streit
halvaksjon, må du også regne med
å punge ut. I vår 9 fot # 5-test i nr.
5 i år, hadde vi fire stenger med mer
eller mindre toppaksjon. Sage One til
5500 kr var en av testvinnerne, mens
de billigere havnet på de tre siste
plassene. Her holdt verken materiale
eller konstruksjon, og de ble som
billige toppaksjonsstenger ofte blir:
Stive og ufølsomme i rota, og veike
og upresise i toppen.
Også dypere aksjoner stiller
krav til materialet om de ikke skal
bli slaskete. Ikke mange produsenter
våger seg på trekvart aksjon, men
Zpey Systems har nærmest gjort det
til et varemerke, og Guideline har
gått et stykke på den veien med sin
Fario-serie. Klassisk helaksjon finnes
i dag nesten bare i noen ultralette
stenger fra Thomas & Thomas og
Orvis, samt i tohåndsstenger fra
Bruce & Walker. Ingen av disse er
direkte billige.
Lite å spare på
billig snøre
Som minitesten viste, er snøret
viktigere for kastelengden enn
stanga. Guidelinesnøret til 649 kr
skiller seg fra europrissnøret på flere
måter, men lengden på klumpen
er den viktigste grunnen til at det
går to meter lengre. Særlig når du
står utvadet, er det godt å kunne
holde noen meter ekstra i lufta,
og forspranget blir enda større
enn på plenen. Av forhold som kan
knyttes til prisen, merker vi oss at
settsnøret har mer spoleminne og er
uten fargeskille mellom skyteline og
klump. Det ukjente X er slitestyrken.
De fleste snører koster i dag mellom
500 og 900 kr, men om det dyreste
holder dobbelt så lenge, så er det jo
faktisk billigst. Her er det viktigere
å se på bruksområde og egne
ferdigheter enn på pris. Du kaster
heller ikke lengre med Guideline
Experience enn med europrissnøret
om du ikke har teknikk til å holde
13,5 meter utenfor toppringen med
full kontroll.
Støpt, frest –
eller plast?
Mens stang og snøre i europrispakka
får godkjent med pluss i margen,
er jeg mer skeptisk til snella: et

rakleverk av plast. Alle sneller med
stor spolediameter, god brems og
nok plass til snøre og backing, er
OK så lenge de funker, og noen av
mine største lakser har jeg kjørt
hjem på ei billig Guideline Reelmaster
i støpt aluminium. Den har tålt
mye juling, men samme snelle i
ørretversjon har to ganger gått
i «vranglås», tilsynelatende uten
grunn. Dette har jeg også opplevd
med dyre presisjonsinstrumenter i
frest aluminium, så det er ikke lett
å forutse hvilken snelle som på ett

eller annet tidspunkt vil svikte deg,
men det skal helst ikke skje når
drømmefisken trekker i andre enden
av snøret!
Personlig er jeg skeptisk til alt
som ligner plast (gjerne kalt grafitt).
Det blir for skjørt og upresist.
Sneller i støpt er litt tyngre enn i
frest aluminium, men om de indre
kvalitetene er i orden, er de solide
og gjør jobben like bra. Det er noen
tusenlapper å spare her, særlig når
du trenger ekstraspoler.

NANO VS EUROPRIS:
Er det mulig å kjøpe
kastlengde for
penger? Vi har testet
markedets billigste
mot en vinner i årets
stortest.

FREST OG STØPT: Velocity V 1,5 fra
Lamson Waterworks (t.v.) er frest ut
av ett stykke aluminium, og kostet
i overkant av 2000 kr. Okumasnella
(t.h.) er i støpt aluminium. Den er
ikke like snerten, og veier 20 gram
mer, men har plass til like mye snøre
og kostet om lag en tredjedel. Begge
gjør jobben!

Komfort og slitestyrke
koster
Terje Lie klarte seg fint med høyskaftede gummi
støvler i Lærdalselva, og mange laksefiskere ville
nok fått mer fisk om de valgte slike framfor høye
vadebukser. På sommervannføring kommer du på
de fleste plasser greit til og kan sette et speykast
om du står i vann til ankelhøyde. Likevel ser en
stadig fluefiskere som står i til livet, og ødelegger
fisket for seg selv og andre. Skulle jeg bare fiske
laks, ville jeg kjøpt lave bukser, eller støvler til
skrittet. Ørretfiskere i store elver har derimot
behov for høy bukse.
I dag er det kun pustende vadere som gjelder,
i prisklasser fra 1200 til nærmere 7000 kr. Min
erfaring er at slitestyrke og pusteegenskaper står
i et rimelig forhold til prisen. Jeg har nå gått for
de dyreste – Simms G4 – med håp om ikke bli våt
på noen år. Dessuten lover leverandøren service,
så jeg kan regne med å få byttet neoprensokkene
for en grei penge når de blir slitte. Da kan det
fort lønne seg å handle dyrt, for erfaringsvis er
det sokkene som ryker først, og det kjennes surt
å kassere ei ellers hel bukse fordi neoprenet er
råttent. Det problemet kan ellers omgås ved å
kjøpe vadere med påvulkede støvler, men de gir
ikke samme komfort som sokker og sko.
Konklusjon
Om du går den brede, trygge vei hva angår lengde,
klasse og aksjonstype, er det fullt mulig å bli
fluefisker for en billig penge. Du kan ikke kjøpe
deg til større rekkevidde og flere fisker. Her er
det bare trening som hjelper. Men du kan kjøpe
bedre komfort, kaste- og fiskeglede. Det er det lille
ekstra som koster dyrt. Om det er verdt prisen, får
bli en sak mellom deg og lommeboka.
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