16 snør
for salt
TEST

Vi har testet 16 sjuersnører
med tanke på norsk kystfiske, men det er jo ingen

betingelse at vannet er salt.
Gjedde- og streamerfiske

Testerne

etter storørret i vindpinte

Robin Olaussen (39):

fjellsjøer kan være like gode

Tidligere konkurranse-

mellomliggende level
seksjon av varierende
kaster med respektable
arenaer for de beste kystlengde. De lange fronttaresultater i Guidelineperingene har i stor grad
snørene
og # 5-cup. Har fisket
vært utviklet med tanke
med flue i 20 år, hovedpå speykasting og elvea vi inviterte til test av fluesnører for
sakelig etter laks og
fiske, og de mer ekstrekystfiske, fikk vi påfallende få med «Salt
sjøørret, så vel i elv som
me variantene blir for
Water» trykket på esken. Det betyr
på kysten året rundt.
arbeidskrevende til kystikke at de store snøremerkene ikke har snører med
fiske. Hvis klumpen i tildenne betegnelsen, men ikke alle er beregnet på
Terje Bomann-Larsen (61): Fisket med flue siden tidlig
legg er lang og flytende,
nordisk kystfiske, der særlig jakten på sjøørret i kaldt
barndom, og har vært borti det meste fra bambus og masblir det enda verre. Vision
aprilvann står i fokus. Nei, «Salt Water» forbindes
siv glassfiber til moderne grafitt. Aktiv i sports-fiskepresExtend er et eksempel på
helst med eksotiske arter som bonefish og tarpon
sen siden 1980, og tester av fluestenger m.m. for Flugfiske
det. I kompakte versjoner
og vanntemperaturer over 25 grader. 20 graders
i Norden og Alt om fiske siden tidlig på 90-tallet.
som Guideline Bullet og
temperaturforskjell både i luft og vann stiller ulike
Zpey Uniqe fungerer slike
krav til snørets stivhet, og derfor kan de beste snøtaperinger også fint på
rene for vårt fiske like gjerne ha andre navn. Det
kysten. Vil man derimot ha en lengre klump til dette bruk viser
er tross alt ikke vannets saltholdighet som avgjør, men snørets
evne til å takle vanskelige vindforhold, vende over store fluer, og Scientific Angler en vei å gå: Her er det lagt inn en svak tapering
i seksjonen mellom front- og baktapering, slik at tyngdepunktet
være lett å mate ut igjen etter at flua er fisket helt inn til tangi klumpen kommer lenger fram enn om denne delen hadde vært
beltet. Langt skal det også gå, for det går alltid fisk en meter
helt level som på de fleste WF-liner. Noe av den samme effekten
utenfor kastehold. Og er det i det hele tatt et poeng å bruke
spesialsnører, eller kan du gjøre jobben like godt med et allround finner vi i snører som har kort front- og lang baktapering, slik
som Cortland Precision. Her blir det imidlertid litt for lite masse i
WF-snøre?
klumpen, og snøret kjennes for lett på sjuerstanga. Hvilken tapeVariert utvalg
ringstype hvert enkelt snøre ligger nærmest, har vi angitt med et
enkelt ikon under hver vurdering.
For å finne ut av dette, gikk vi bredt ut, og ba leverandørene
selv velge testsnører i AFTM 7 etter ovennevnte kriterier. Vi preInfo på esken – egne målinger
siserte også at typiske «elveferdigheter», som spey- og mendeegenskaper ikke ville bli vektlagt i denne testen. For å begrense
Det sier seg selv at så ulike konstruksjoner vil ha ulike kaste- og
snøremengden til et håndterbart antall, ba vi kun om snører til
fiskeegenskaper, og at ingen av dem kan være best på alt. Derfor
overflatenært fiske – dvs. synkegrader mellom flyt og intermeer det også viktig at produsentene gir informasjonen du trenger
diate. Men selv med våre snevre krav til egenskaper, fikk vi inn
for å velge riktig snøre til ditt fiske. I tillegg til AFTM-klasse og
et mangfold av klumplengder og -profiler. Lengdene strekker
synkegrad, bør klumplengde, klumpvekt – og gjerne en enkel
seg fra vel 8 meter på Guideline Bullet til mer enn 15 på Vision
skisse som viser taperingsprofilen – være trykket på esken. Når
Extend, mens profilene varierer mellom «triangler» med til dels
du står i butikken og vurderer utvalget, hjelper det lite at disse
ekstremt lange fronttaperinger, til helt omvendte løsninger, der
opplysningene ligger på internett eller i en katalog under disken.
fronttaperingen er bratt, men baktaperingen tilsvarende lang.
Vi synes heller ikke det er godt nok at de bare er oppgitt på
Mellom ytterpunktene finner vi tradisjonelle taperinger med en
spolen inni esken. Av testdeltagerne er Scientific Angler og Zpey

D

Terje
Bomann-Larsen
Tekst og foto

Teststenger:

Scott S4, 9´6´´, # 7 og
Streamstix Evolutionstix, II
9´6´´, # 7. Noen snører har
også vært testet med Vogg
First 9´, # 6.
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ører
sjø
best med detaljert info, mens G.Loomis ikke oppgir annet enn AFTMklassen. Verst er det likevel når spesifikasjonene på esken ikke har rot
i virkeligheten som ligger inni. Vi har selvsagt målt, veid og kontrollert
produktfakta, og stort sett er det mye bedre enn for bare få år tilbake.
Avvik på få desimeter eller ett gram i den ene eller andre retningen
kan vi leve med, men vi har to skikkelige avvikere: På merkelappen til
Cortlands 333 PRO står det «Long belly», uten nærmere spesifikasjon.
I Cortlands katalog finner vi målene på dette snøret i # 5, og her er
klumpen oppgitt til å være vel 11 meter. Mange vil vel mene at det er
snaut for en long belly, men enda verre blir det når målingen av klumpen på sjuersnøret bare viser snaue 9,5! I denne klassen er dette en
nesten ekstremt short belly, og altså et helt annet snøre enn det man
forventer å finne. Andre veien går det med Visions Compound. Her er
klumplengden oppgitt til 9,6 meter, men viser seg å være hele 13,2
Våre målinger er litt omtrentlige. Digitalvekta er korrekt, men viser
ikke desimaler. Der vi opererer med halve gram, er tilfeller hvor displayet ikke helt får bestemt seg for hvilket tall det skal vise. Heller ikke har
vi måleinstrumenter som kan fortelle på centimeteren hvor en tapering
starter eller slutter, så vi satser på godt øyemål, runder til nærmeste
desimeter og skriver «ca» foran tallet. Dette holder selvsagt ikke dersom snøret skal veies og måles inn til konkurransekasting, men i massevis til praktisk fiske. Dessuten må en påregne et visst slingringsmonn
i produksjonen, slik at snørene i en og samme serie og klasse vil variere
noe både i lengde og vekt. Pinlig nøyaktige målinger av ett enkelt
snøre har derfor liten verdi. I tillegg til den totale klumpvekta, har vi
veid vekta på snørets første 30 fot (9,14 m) som er det opprinnelige
målet for å bestemme AFTM-vekta. Dette er ikke for å kontrollere om
produsentene holder seg til boka, men fordi vekta her sier noe om hvor
lett snøret er å mate ut. Om en vesentlig del av klumpvekta ligger bak
dette punktet, kan snøret oppleves som tregt.
Avslørende praksis
Utvadet i fjæra på Slagentangen, får vi raskt en demonstrasjon av
hvorfor det er viktig å teste under realistiske forhold. Skytelinene
virvles rundt I brenningen, vikler seg rundt steiner og dynges ned av
tangrester. Robin, som er kystspesialisten av oss, forteller at han alltid
bruker snørekurv under slikt fiske, men i dag har han glemt den, og vi
får begge oppleve hvor praktisk det er at også intermediatesnørene
har flytende skyteline! Når vi kaster på land, går de hele intermedia- • • • • • • •
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tesnørene like godt, men står vi i vann,
er det betydelig enklere å håndtere de
flytende snørene, og vi kaster også lengre
når klumpen slipper å trekke skytelina opp
fra dypet. Vi setter også pris på at stadig
flere produsenter leverer tofargede snører
som tydelig forteller hvor klump og skyteline møtes. Terningens tale Det er klart
at såpass ulike produkter ikke konkurrerer
direkte med hverandre. Skal du fiske i overflata, velger du et annet snøre enn det som
raskt tar flua ned mot bunnen. Det holder
altså ikke bare å telle øynene på terningen,
men de kan være til hjelp når du vurderer
snører med ganske
like spesifikasjoner
POENGskala
mot hverandre. Viktig
Styr unna!
å merke seg er også
at vi bare har sett
Brukbar, men
etter egenskaper for
heller ikke mer.
kystfiske. Det finnes
gode snører som har
	Helt greit, men kan
havnet i køen i denne
ha svakheter.
testen, men som
	Godt snøre.
vi meget vel kunne
tenke oss å ha på
snella under lakse- og
	Veldig bra, men et lite
sjøørretfiske i elv. Et
hakk under toppen.
eksempel kan være
Royal Wulffs Triangel
Toppsnøre.
Taper i den lange
versjonen, men det
er tema for en helt
annen test. Her finnes også gode all roundere som ikke ligger
langt bak de beste spesialistene, men som
har et bredere bruksområde. Skal du bruke
det samme snøret over alt, er det en god
idé å vurdere disse, selv om de ikke har fått
en sekser på terningen vår. Som vanlig gjelder regelen: Les hele teksten og tenk selv!
Vi har valgt å droppe testernes favoritter og bestekjøp denne gangen. Det
er fordi vi har ulike favoritter etter som
fiskeforholdene varierer og innen alle de
viktigste kategoriene vil du finne snører
som har fått seks på terningen. Alle disse
er våre favoritter, og vi ser ikke noe poeng
i å rangere utover det. Når det kommer til
stenger kan det være tusenlapper å spare
på et bestekjøp uten at bruksegenskapene
forringes nevneverdig. Å velge riktig snøre
kan være langt viktigere for et vellykket
fiske, og da synes vi det er meningsløst å
vurdere prisforskjeller på en hundrelapp
eller to.
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Airflo 40+
Markedsføres av: Guideline AS
guidelineflyfish.com,
tlf. 40 00 69 80
Pris: 649 kr
Oppgitt totallengde: 38 m
Klumplengde, oppgitt: 10,6 m

Cortland 333 PRO
Klumplengde, målt: ca 10,3 m
Klumpvekt: 19,5 g Vekt første
9,14 m (AFTM): 18 g
Synkegrad: Intermediate
klump, flytende skyteline

Klumpen på testens lengste snøre er også blant de tyngste, og
drar i vei straks du har noen få meter utenfor stangtoppen. Med et
minimum av luftkast er den helt ute, og drar med seg den tynne,
glatte og helt minnefrie skytelina til distanser som ingen andre
matcher. Vind og store fluer er heller ikke noe problem, men nedslaget blir nok ikke det letteste i klassen.

G. Loomis
Streamdance
Markedsføres av: Elbe Normark
elbe.no, tlf. 67 16 74 04
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 32 m
Klumplengde, oppgitt: ingen
Klumplengde, målt: ca 13 m

Klumpvekt: 18 g
Vekt første 9,14 m (AFTM):
14,5 g
Synkegrad: Flyt

Streamdance er et mer ambisiøst snøre enn East Fork, og den 2,5
meter lengre klumpen krever en dyktigere kaster. Men til kystfiske
er det også her snørets svakhet ligger. Den lange, flytende klumpen fanger opp for mye motstand i vindkastende, og den blir ganske arbeidskrevende å mate ut i det lange løp.

Markedsføres av: Bios Norge
biosnorge.no, tlf. 63 86 81 80
Pris: 599 kr
Oppgitt totallengde: 27 m
Klumplengde, oppgitt: long
belly.

Klumplengde, målt: ca 9,5 m
Klumpvekt: 14 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 13 g
Synkegrad: Intermediate

Dette snøret seiler under falskt flagg: en klump på 9,5 meter er
ingen «long belly» som det står på esken. På den annen side er
forskjellen i diameter mellom klump og skyteline såpass liten at du
kan kaste med et betydelig overheng. Den tjukke skytelina begrenser makslengden noe, men ellers er dette et helt greit kystsnøre
som ikke skiller seg ut i noen retning.

Guideline Bullet
Markedsføres av: Guideline AS
guidelineflyfish.com,
tlf. 40 00 69 80
Pris: 649 kr
Oppgitt totallengde: 27,5 m
Klumplengde, oppgitt: 8,1–8,4
m (# 6–11)

Klumplengde,
målt: ca 8,2 m
Klumpvekt: 14 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): –
Synkegrad: Flyt

Som flytende kortklump konkurrerer dette snøret i første rekke
med Zpeys Unique Compact, men er både lettere og kortere enn
denne. Med totalvekt på 14 gram går den også bra på stenger i
klasse 6. Som flytesnøre er klumpen blant de lettere å mate ut,
og lar seg godt kontrollere i vind. Rekkevidden også er god, men
Zpeyklumpen går litt lengre.

Cortland 444 Classic
Markedsføres av: Bios Norge,
biosnorge.no, tlf. 63 86 81 80
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 27 m
Klumplengde, oppgitt: ingen
Klumplengde, målt: ca 9,5 m

Klumpvekt: 15 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 14 g
Synkegrad: Intermediate

Klumplengden er den samme som på 333, men den er litt tyngre, og
har mer markert tapering. Snøret skjærer godt gjennom vindkastene, og tynnere skyteline gir lengre kast enn 333, men vi skulle
gjerne sett dette snøret med flytende skyteline. Da kunne det blitt
toppkarakter.

Cortland Precision
Sub Surface
Markedsføres av: Bios Norge,
biosnorge.no, tlf. 63 86 81 80
Pris: 899 kr
Oppgitt totallengde: 27 m
Klumplengde, oppgitt: ingen.

Klumplengde målt: ca 11,5 m
Klumpvekt: 15 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 12 g
Synkegrad: Flytende med 4,5 m
intermediate tip

G. Loomis East Fork
Markedsføres av: Elbe Normark
elbe.no, tlf. 67 16 74 04
Pris: 599 kr
Oppgitt totallengde: 25 m
Klumplengde, oppgitt: ingen

Klumplengde målt: ca. 10,5 m
Klumpvekt: 16,5 g
Vekt første 9,14 m (AFTM):
14,5 g
Synkegrad: Flyt

Med 12 grams vekt på de første 9,14 meterne er Cortland Precision
et ekte sjuersnøre etter AFTM-tabellen, men på moderne stenger
i denne klassen blir det for lett, og det kreves mange luftkast
før hele klumpen er ute og kan belaste stanga ordentlig. Med en
nifoter i klasse 6, fungerer det bedre, men som deltager i sjuerklassen får det trekk på terningen.

Dette er et allround WF flytesnøre med helt greie kasteegenskaper.
Den relativt korte klumpen er lettkastet og passer også mindre
øvede kastere og fiskere som ikke etterspør spesialsnører til alle
tenkelige situasjoner. Til kystfiske fungerer det greit, men utmerker seg ikke utover det jevne.

Guideline

Loop Multi

Royal Wulff
Triangel Taper SWT

Markedsføres av: Guideline AS,
guidelineflyfish.com,
tlf. 40 00 69 80
Pris: 769 kr
Oppgitt totallengde: 32 m
Klumplengde, oppgitt: 11 m

Markedsføres av: Loop Tackle
Norge, looptackle.se,
tlf. 51 57 09 90
Pris: 899 kr
Oppgitt totallengde: ingen
Klumplengde, oppgitt: ingen
Klumplengde, målt: ca. 10,2 m

Coastal Fast Intermediate
Klumplengde, målt: ca 11 m
Klumpvekt: 19 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 16 g
Synkegrad: Intermediate
klump, flytende skyteline

Guidelines nyeste kystsnøre er en litt mer hurtigsynkende variant
av snøret vi testet i AoF for rundt ett år siden. Dette er et snøre
som umiddelbart vekker vår begeistring og viser hvordan et spesialsnøre kan skille seg fra all-roundere når det kommer til tøffe
kystforhold. Det er lett å mate ut, vender flua kontrollert over –
også på lang distanse.

Klumpvekt: 17 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 16 g
Synkegrad: Intermediate
klump, flytende skyteline

Med flytende skyteline og hel intermediate klump på drøye ti
meter, havner Loop Multi i heat med Guideline Coastal og Airflo
40+. Klumpen er litt lettere en konkurrentenes, men den drar likevel godt i vei – også når flua er fisket helt inn. Det som trekker litt
ned, er at synkedelen har en del minne. Skytelina lar seg lett rette
ut, men «krøllene» på klumpen hindrer toppkarakter.

Markedsføres av: Concept
Sports AS, streamstix.no, tlf.
46 44 00 05
Pris: 779 kr
Oppgitt totallengde: 31,5 m
Klumplengde, oppgitt: 9,14 m

Klumplengde, målt: ca. 10,2 m
Klumpvekt: 17 g
Vekt første 9,14 m (AFTM):
15,5 g
Synkegrad: Intermediate

Lang fronttapering er normalt ikke gunstig når du skal mate ut
mesteparten av klumpen i hvert kast, men når klumpen er kort og
diameteren liten, går det rimelig greit. Overrullingen er eksemplarisk, og snøret skjærer godt gjennom sjenerende vind. Med flytende skyteline kunne dette vært et enda bedre kystsnøre.
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Royal Wulff
Triangel Taper TT

Scientific Angler
Mastery Series GPX

Markedsføres av: Concept
Sports AS www.streamstix.no,
tlf. 46 44 00 05
Pris: 699 kr
Oppgitt totallengde: 27 m
Klumplengde, oppgitt: 12 m

Markedsføres av: Tundra
Outdoor www.tundraoutdoor.
no, tlf. 63 94 55 80
Pris: 699 kr
Oppgitt totallengde: 29 m
Klumplengde, oppgitt: 12,6 m

Klumplengde, målt: ca. 13 m
Klumpvekt: 19 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 13 g
Synkegrad: Intermediate

Klumplengde, målt: ca. 12,6 m
Klumpvekt: 18 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 14 g
Synkegrad: Flyt

Scientific Angler

Mastery Series Saltwater

Markedsføres av: Tundra
Outdoor www.tundraoutdoor.
no, tlf. 63 94 55 80
Pris: 699 kr
Oppgitt totallengde: 30 m
Klumplengde, oppgitt: 13,65 m

Klumplengde, målt: ca. 14 m
Klumpvekt: 17 g
Vekt første 9,14 m (AFTM):
15,5 g
Synkegrad: Flyt

Med tre meter lengre klump ser vi tydeligere triangeltaperens
svakheter ved kystfiske. Dette er helt klart et elvesnøre som
funker best når hele klumpen holdes utenfor toppringen, og f.eks.
speykast er mer aktuelt. Av Royal Wulff-snørene foretrekker vi
SWT fordi klumpen på det er lettere å mate ut og håndtere i vind.

GPX er et all-roundsnøre som funker utmerket til det meste. Det
er velbalansert og skyter godt, men har ikke helt den samme råheten som saltvannsspesialisten fra samme merke. Det er likevel et
meget godt valg for alle som gjerne vil bruke sjuersnøret til mer
enn bare kystfiske.

Scientific Anglers spesialsnøre har noe lengre klump enn all-rounderen GPX, men den er tjukkest akkurat der fronttaperingen starter.
Dermed ligger tyngdepunktet langt framme og trekker effektivt
med seg resten når klumpen skal ut. Dette er vår favoritt blant de
hele flytesnørene i denne testen.

Vision
Compound

Vision
Extend

Zpey Unique
Compact

Markedsføres av: Sølvkroken
AS, solvkroken.no, tlf. 37 00
28 88
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 33 m

Klumplengde, oppgitt: 9,6 m
Klumplengde, målt: ca 13,2 m
Klumpvekt: 18,5 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 14 g
Synkegrad: Flyt <profil>: A

Dette snøret har en klump som er nær 3,5 meter lengre enn oppgitt. Det gir naturligvis helt andre egenskaper enn forventet. Men
ellers er dette et helt ok flytesnøre som ikke stikker seg ut på
noen måte. Som saltvannssnøre mener vi likevel det hadde skåret
høyere om klumplengden hadde vært i samsvar med teksten på
esken.
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Markedsføres av: Sølvkroken
AS, solvkroken.no, tlf. 37 00
28 88
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 33 m

Klumplengde, oppgitt: 15,33 m
Klumplengde, målt: ca 15,3 m
Klumpvekt: 18,5 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): 13 g
Synkegrad: Flyt

Både front- og baktapering på Vision Extend er lang, og fronttaperingen er dessuten ganske tynn i spissen. Den kjennes veldig lett,
og det blir ikke skikkelig drag i dette snøret før hele den 15 meter
lange klumpen er ute. Også da må du jobbe hardt med dobbelttrekket for å oppnå tilstrekkelig hastighet, og om du får motvind blir
det nærmest uhåndterlig. Ikke et kystsnøre!

Markedsføres av: Zpey Systems
AS, zpey.no, tlf. 63 00 00 00
Pris: Klump; 499 kr, skyteline;
399 kr
Oppgitt totallengde: 8,9 m

Klumplengde, oppgitt: 8,9 m
Klumplengde, målt: ca 8,6 m
Klumpvekt: 17,5 g
Vekt første 9,14 m (AFTM): –
Synkegrad: Flyt

Vi har tatt med denne klumpen blant WF-snørene fordi den har
en løkkeskjøt som glir nesten umerkelig gjennom stangringene.
Det gjør den lett å pumpe ut, og den skyter som en rakett. Skal
du fiske med flytesnøre i ruskevær, kan denne være et førstevalg.
Kompaktklumpen passer best til korte stenger. Til 10-fotere eller
mer, har Zpey en variant som er en meter lengre.

