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Ingrid 
og Terje 
Bomann-
Larsen
Tekst 

Foto 

Terje 
Bomann-
Larsen

F  luestenger med samme 
lengde for samme 
AFTM- klasse er stort 

sett ganske like, og bygget for 
den samme jobben. Muligheten 
for spesialisering ligger først og 
fremst i utvalget av snører du 
kompletterer den med. Det vik-
tigste snøret til norsk innlands-
fiske er flytesnøret, som brukes 
til å presentere alle fluer som 
skal fiskes på eller like under 
overflata. Men heller ikke alle 
flytesnører er like. De kan ha 
ulike profiler for å understøtte spesielle kastetek-
nikker, men mest av alt: De har ulik klumplengde. 
Med klump på et WF-snøre menes den tykkeste 
delen – som utgjør kastvekta – inklusive nedtrap-
pingen (taperingene) mot spiss og skyteline. For et 
ørretsnøre i AFTM-klasse 5, vil vanlig klumplenge 
være mellom 10 og 12 meter. Er den lengre, snak-
ker vi gjerne om long belly. De vi ser på i denne 
testen, har imidlertid kortklumper under 10 meter.

På en kastbane, eller på fiskeplasser med god 

Test: 6 WF-snører med kort klump i # 5

Ditt første

TESTSTENGENE: Guideline Fario 8 1/2 fot er ei ørretstang med ganske dyp aksjon nettopp for 
bruk under trange forhold der nifoteren kan ta for mye plass. Eikre-fly Fluvius M er en litt 
kraftigere nifoter med en halvaksjon de fleste fluekastere bør komme greit overens med, til 
en rimelig pris (se stangtesten på side <?> i dette nr.). Begge testerne har testet alle snørene 
med begge disse stengene. I tillegg har vi testet de to letteste - Shimano Biocraft og Guideline 
Presentation - med Guideline Lpxe 9 fot # 4. 

– eller spesialsnøre 
for trange forhold

fluesnøre
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BEGYNNER ELLER 
PROFF: Det er i slike 
situasjoner du ønsker 
deg en kortere klump! 
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plass til bakslengen, vil disse snørene alltid tape 
for langklumpene når det gjelder maks kastlengde 
og presisjon på distanse. Men fisker du i skogsvann 
og mindre elver, vil det ofte være plassen bak 
som begrenser hvor mye snøre du kan legge ut 
på vannet foran deg. Om det er mulig å holde 
åtte meter snøre pluss fortom i bakkastet før flua 
kroker en tretopp, er det en stor fordel at det som 
da befinner seg innenfor toppringen hovedsakelig 
er skyteline, og ikke flere meter klump. Klump 
som ikke er utenfor toppringen bremser ikke 
bare mer enn skyteline når den skal ut gjennom 
stangringene, men vekta av den er heller ikke med 
på å aktivere kreftene i stanga. En lang klump vil 
under slike forhold ha dårligere rekkevidde enn en 
kort.

Men ikke bare omgivelsene setter grenser 
for den lange klumpen, det gjør også kasterens 
ferdigheter. Å holde en lang klump i lufta 
krever god teknikk, og har du ikke den, vil du få 
problemer også der det er plass nok. Når du som 
fersking bør velge en kortklump som ditt første 
snøre, er det ikke bare fordi det er anvendbart 
over alt, men mest fordi det er best egnet for 
rask læring og tidlig suksess. Når du merker at 
du stadig vil mate ut større lengder enn hva 
kortklumpen tillater, er det tid for å kjøpe et 
snøre med lengre klump – ikke som erstatning for 
kortklumpen, men i tillegg til den.

TesTsnørene
Vi hadde trodd vi skulle få med mer enn seks 
snører i denne testen, men noen velkjente har 
forsvunnet fra det norske markedet, og noen 
nye ble ikke klare i tide. Selv om alle snørene 
har en klumplengde mellom 8,2 og 9,7 meter, 
finnes det viktige forskjeller i 
bruksområde. Alle er 

«overvektige» i forhold til den opprinnelige AFTM-
tabellen, som tilsier rundt 9 gram på snørets 
første 30 fot (9,14 m). Overvekten er imidlertid 
helt nødvendig dersom kortklumpene skal kunne 
matche moderne, spenstige grafittstenger. Derfor 
har vi i denne testen ikke utdelt minuspoeng, selv 
for betydelige avvik. Nærmest «idealvekta» ligger 
Shimano Biocraft, som vi har veid til 10 gram 
ved 9,14 meter, men det har også den lengste 
klumpen, og totalvekta på den er om lag 11 gram. 
Også Guideline Precision havner i kategorien for 
lette presentasjonssnører, men selv om klumpen 
er et halvt gram lettere enn Shimanos, kjennes 
den tydeligere. Det er fordi den er nesten 
halvannen meter kortere, og dermed møter mindre 
luftmotstand og kommer opp i større hastighet. 
Begge disse snørene kan også kastes med stenger 
i klasse 4, og særlig for begynnere kan det være 
en fordel å bruke et snøre som er klassifisert en 
klasse høyere enn stanga. Da får du tydeligere 
tilbakemeldinger selv når ikke hele klumpen er ute. 
Også Loop Evotec vil jeg regne som et utmerket 
presentasjonssnøre for mindre ørretfluer. Det har 
en noe tyngre klump enn de to andre, men den 
flyter rolig og velbalansert, og leverer flua med 
høyeste grad av kontroll. 

I andre enden av skalaen ligger Rio Outbound. 
Det har ikke bare den tyngste klumpen, men 
også den korteste fronttaperingen. Det betyr at 
vekta ligger langt framme i snøret, og du skal 
ikke pumpe ut mange meter før stanga er i full 
jobb. Dette er en snøreprofil som kan vende 
over en fortom med stor flue i vind, der fjærlett 
nedslag er mindre viktig. Også Zpey Ultimo og Rio 
Dart er snører som vil gjøre god figur til kyst- og 
fjellfiske, men de har en lengre fronttapering som 
også kvalifiserer dem for speykasting i mindre 
sjøørretelver. Når du leser testen, og teller poeng, 
må du derfor også ha dine viktigste bruksområder 

i bakhodet. Snøret med høyest totalscore er ikke 
nødvendigvis det beste for ditt fiske.

To TesTere  
– To TesTer

I Alt om Fiskes store tester av flueutstyr 
er vi alltid to eller flere testere, med 

omtrent samme ferdighetsnivå, 
og tester utstyret etter samme 

kriterier. Synspunktene brynes mot 
hverandre, men det er sjelden noe problem 

å komme til enighet. Men i denne testen har vi 
noe ulik agenda og utgangspunkt. Vi ville vite 

hvordan kortklumpsnørene fungerer for ferske 
fluekastere, og det er noe en dreven kaster i 

beste fall kan gjette seg til. Ideelt sett skulle vi 
hatt en blodfersk nybegynner på denne biten, men 

Testerne
Terje Bomann-Larsen (62): Fisket med flue siden tidlig 
barndom, og har vært borti det meste fra bambus og massiv 
glassfiber til moderne grafitt. Aktiv i sportsfiskepressen siden 
1980, og tester av fluestenger m.m. for Flugfiske i Norden og 
Alt om fiske siden tidlig på 90-tallet.
Ingrid Bomann-Larsen (24): Begynte med fluefiske i 10-års-
alderen, men hadde et lengre opphold i tenårene før hun 
gjenopptok hobbyen for rundt fire år siden. Fisker hovedsakelig 
etter ørret i vann og elv.

å kombinere kasteundervisning med snøretesting 
er selvsagt ikke mulig, så Ingrid ble hentet inn som 
et kompromiss. Hun har fisket med flue en tid, og 
har tilegnet seg et bra grunnkast. Dobbeltrekket 
er ikke helt på plass, og mer avanserte spesialkast 
står ikke på repertoaret. Selv om hun behersker 
noe lengre klumper enn testsnørenes, er hun 
ikke i målgruppa for de riktige langklumpene 
(long bellies) som vi testet i nr. 5/2011. Hennes 
agenda er å presentere flua kontrollert med et 
overhåndskast på distanser mellom 15 og 20 meter. 

For en mer dreven kaster er dette en 
øvelse alle testsnørene utfører med letthet, 
så min oppgave er mer å utfordre dem på 
spisskompetansen. Og for alle disse – med unntak 
for Shimano Biocraft, som ikke har noen oppgitt 
agenda – understreker produsentene at de er 
spesialdesignet for trange forhold. Det betyr at 
klumpene skal skytes lengst mulig med best mulig 
kontroll der det er minimal plass for bakkast. 
I trange småelver betyr det også spey- eller 
underhåndskast med trange, dynamiske bukter.

Vi har altså testet med ulike kasteteknikker 
for ulike formål, og det som har gitt plusspoeng 
hos den ene, har i noen tilfeller vært et minus 
for den andre. Det er eksempelvis slik at der en 
tynn og glatt skyteline hjelper en øvet kaster å 
kaste langt, vil en fersking oppleve at den høye 
snørehastigheten minker kontrollen med overrulling 
og presentasjon. Ved ett tilfelle ser vi da også et 
betydelig sprik i vurderingen: Ingrid sliter med den 
litt lengre og lettere Shimano-klumpen, og oftest 
lander fortommen i en vase oppå snørespissen. 
Man kan hevde at det er hennes, og ikke snørets 
skyld, men når vi skal vurdere om snøret egner seg 
for begynnere, er det viktig at det tilgir slike feil. 
De andre snørene lar henne slippe unna med dem, 
og scorer derfor høyere.  Siden forutsetninger 
og testkriterier er såvidt ulike, har vi valgt å gi 
individuelle vurderinger og poengsummer. Skulle 
vi diskutert oss fram til kompromisser, ville mye 
informasjon gått tapt. Så får du heller – ut fra ditt 
nivå – velge om det er Ingrid eller Terje du bør 
høre på.
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Guideline PresenTaTion

looP evoTec 85

Markedsføres av Guideline AS, tlf 400 06 980 –
guideline.no
Pris: 649 kr 
Totallengde, oppgitt: 27,5 m
Klumplengde, oppgitt/målt: 8,5 m/8,3 m 
Klumpvekt: 10,5 g
Ingrids vurdering: GL Presentation er et lettkastet 
snøre som også presenterer lett og pent. Det gir 
ikke like klare tilbakemeldinger som enkelte andre 
snører, men du kjenner godt hvor klumpen er.

Markedsføres av Loop Lts Norge AS, tlf 66 91 50 
80 – looplts.no
Pris: 595 kr 
Totallengde, oppgitt: 27 m
Klumplengde oppgitt/ målt: 8,5 m/8,5 m
Klumpvekt: 12 g 
Ingrids vurdering: Dette er det beste snøret! 
Loop Evotec presenterer meget bra, og er rett og 
slett gøy å kaste med. Det gir klare tilbakemel-
dinger og tilgir eventuelt småslurv i kastarbeidet.

Terjes vurdering: Presentation er som 
skreddersydd for 8 1/2-foteren, og blir min 
favoritt til presentasjonskast med tørrflue 
og mindre nymfer på blanke tjern og rolig 
strøm. Presentation presterer på alle typer 
kast med finesse, men litt mindre råskap enn 
f.eks. Rio Dart.

Terjes vurdering: Jeg forstår Ingrids begeistring, 
for den velbalanserte klumpen flyter kontrol-
lert i luftkastene, og skytelina gir akkurat så 
mye friksjon at spissen alltid ruller over og 
serverer flua pent og presist. Men for meg går 
kontrollen litt mye på bekostning av skyte-
egenskapene.
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Markedsføres av: Fairpoint A/S, tlf +45 48 14 24 
12 – rioproducts.com
Pris: 699 kr
Totallengde, oppgitt: 27,5 m
Klumplengde oppgitt/ målt: 8,2 m/8,2 m 
Klumpvekt: 12 g
Ingrids vurdering: Rio Dart er et raskt snøre med 
tynn skyteline som ikke er like lett å kontrollere 
som for eksempel Loop Evotec. Det er ikke veldig 
tilgivende på kastefeil, men supert når jeg får 
til kastene.

rio ouTbound shorT 

Markedsføres av: Fairpoint A/S, tlf +45 48 14 24 
12 – rioproducts.com 
Pris: 699 kr
Totallengde: 33,5 m
Klumplengde oppgitt/ målt: 9,1 m/8,6 m
Klumpvekt: 13 g 
Ingrids vurdering: Outbound kjennes litt tungt 
og litt vinglete på den myke Guideline Fario, men 
går fint på Eikres Fluvius M. Klumpen gir tydelige 
tilbakemeldinger, men snøret er litt krevende å 
holde kontroll på. 

Terjes vurdering: Dette er et spesialsnøre for 
kyst- og annet fiske der større fluer skal pumpes 
ut i vind, og den framtunge taperingen egner 
seg bare måtelig for speykast. Men også der 
Outbound er best, holder stallkamerat Dart 
og Zpey Ultimo følge, så disse har et bredere 
bruksområde. Ett poeng trekkes for spoleminnet 
på skytelina.

shimano biocrafT

Markedsføres av Elbe Normark, tlf 67 16 74 
00 – elbe.no
Pris: 449 kr
Totallengde, oppgitt: 25 m
Klumplengde oppgitt/ målt: 10 m/9,7 m
Klumpvekt: 11 g
Ingrids vurdering: Dette snøret likte jeg minst av 
alle. Det kjennes tregt, og jeg sliter med å holde 
kontroll på klumpen og få spissen til å rulle over 
og strekke fortommen. At klump og skyteline har 
samme farge gjør det ikke enklere. 

Terjes vurdering: Testens billigste har den leng-
ste klumpen i testen. GL Presentations klump er 
et halvt gram lettere, men med nesten halvannen 
meter mer å fordele vekta på, kjennes Shimano-
snøret mindre tydelig. For meg framstår dette 
mer som et lett allround-snøre. Det presterer OK 
på alle kriterier, men jeg trekker ett poeng for 
manglende fargeskille.

ZPey ulTimo

Markedsføres av: Zpey Systems AS, tlf 966 27 
277 – zpey.no
Pris: 799 kr
Totallengde, målt: 26,8 m
Klumplengde, oppgitt/målt: NA/9,5 meter
Klumpvekt: 12,5 g
Ingrids vurdering: Dette er også et snøre det er gøy 
å kaste med. Det er lett å holde styr på klumpen, 
både i lufta og på vannet, ikke minst med hjelp 
av de tydelige fargene. Presentasjonene blir jevnt 
over gode, og Ultimo er alt i alt et letthåndterlig 
snøre som er fint å trene med.

Terjes vurdering: Dart er et godt navn på snøret 
som går som et prosjektil enten det skytes ut 
over hodet eller i et speykast. Ingen slår Rio Dart 
på rå ytelse under trange forhold, men presen-
tasjonen blir ikke like fjærlett som med Guideline 
og Loop. Bør vurderes for lett sjøørretfiske så vel 
i småelver som på kysten.

Terjes vurdering: Ultimo ligger på flere måter 
mellom Loop Evotec og Rio Dart. Det er litt 
tyngre enn Evotec, men drar ikke like kjapt i vei 
som Dart. Litt mer friksjon fra skytelina sikrer 
kontroll, men krever at du må mate ut mer snøre 
i bakkastet for nå samme kastlengder som med 
Rio-snøret. Meget bra på speykast.


