Saltvann,
ferskvann
– eller
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begge
deler?
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16 nifotere i # 6

Skillet mellom kraftige ørretstenger og lette kyst- og sjøørretstenger går akkurat her. Vi har

TEST

testet 16 nifotere i # 6 for å se
hvilke som egner best seg til hva.

Terje BomannLarsen
Tekst og foto

N

i fot AFTM 6 ble fort gjeldende standard for ørretfiske
da grafitten fortrengte glassfiberen på 70-tallet.
Siden den gangen har trenden gått mer i retning
av klasse 5 og 4, men her er det ikke bare snakk om at ørretfiskerne ønsker å fiske lettere. Det har også skjedd en utvikling
der stenger og snører blir stadig kraftigere og tyngre, slik at
AFTM 6 i dag snarere tilsvarer det klasse 7 eller 8 var for 30 år
siden. Klassiske ørretstenger finnes fortsatt i denne klassen, men
mange er tydelig tenkt for tyngre bruk.
I lengden ni fot vil det i Norge gjerne bety sjøørretfiske i
saltvann, mens ferskvannsfisket gjerne foregår i større elver
eller i åpne fjellvann og -sjøer. I begge tilfelle er det lange overhåndskast og mestring av vind som gjelder. I den grad stenger
i # 6 skal brukes til speykast i lakseførende elver, vil vel de
fleste velge lengre stenger, og henvise nifoteren til de trangeste
«indianerelvene». Kast over hodet har derfor vært prioritert
framfor lange speykast i denne testen. Vi har også tatt hensyn
til at # 6 ofte innebærer synkesnører, og har derfor hatt med et
intermediatesnøre blant testsnørene (se egen ramme).
Innland eller kyst?
Produsentene har ulik tilnærming til dette temaet. Noen, som
Orvis og Sage, leverer de samme stengene til begge bruksområder, men utstyrer saltvannsversjonene med full wells håndtak og
fighting butt, mens ørretstengene kommer med half wells uten
butt. Saltvannsstengene til Orvis kommer også med noe større
stangringer. Andre leverandører, som eksempelvis Guideline har
valgt å produsere helt ulike stenger og plassert dem i ulike serier.
Ny teknologi – bedre stenger?
Orvis satte med sine Helios-stenger en ny standard for noen
år siden. Selve grafitten har ikke endret seg mye i seinere tid,
men man fant en metode for å redusere mengden lim, og ble på
den måten – enkelt sagt – kvitt litt daukjøtt. En kunne forbedre
spensten og samtidig redusere vekta. At Orvis’ suksess med
Helios – og seinere Hydros-seriene, utløste kreativitet hos konkurrentene, kan det vel neppe være tvil om, og flere produsenter
kommer nå med nye stangserier med ny teknologi.
I denne testen har vi fått med Hardys Zenith og G.Loomis’
NRX, som begge markerer seg godt. Men da Orvis lanserte
Helios, var det ikke bare teknologien som var ny. Også menneskene bak var nye, og til sjuende og sist er fortsatt stangbyggernes dyktighet den aller viktigste faktoren for å skape ei
vellykket fluestang. Det viser ikke minst Scott, som med sin S4 er

Tester: Tom Skyrud med godsakene.

Testerne

helt på linje med Orvis’ene. Denne serien har et par år på baken,
og viser at det går helt utmerket også uten nanoteknologi eller
andre revolusjonerende nyvinninger. At teknologiske framskritt
vil føre til stadig bedre stenger, er vi likevel ikke i tvil om, men
det tar gjerne litt tid.
Du skal da heller ikke lese denne testen som en konkurranse
mellom teknologier, stangmerker eller -serier, men som en tevling mellom enkeltstenger i en bestemt lengde og klasse. I neste
test – i andre lengder og klasser, vil vi sikkert se andre vinnere
og tapere, slik vi også ser at noen av fjorårets seierherrer har
havnet i køen her. Det skyldes ikke at nivået generelt har blitt så
mye høyere, men at stangserier sjelden er jevne, og at alle starter på lik linje i hver enkelt test.
Pris er ikke testkriterium
Fra tid til annen ser vi tester der produktene konkurrerer innenfor ulike prisklasser, for eksempel under 3000, mellom 3000 og
5000 og over 5000 kr. Slike inndelinger vil du aldri finne hos oss.
For hvordan skal du da kunne finne ut hvilken som er best av for
eksempel ei stang til 2999 kr og ei til 3199 kr?
Av og til hører vi innvendinger som som går på at det er
urettferdig å sammenligne ei stang til en drøy tusenlapp med
stenger som koster seks–sju ganger så mye, men det er snarere
tvert om. Når Sonik SK4 til 1350 kr får 4,5, er det en karakter
den kan leve godt med, mens alt under 5 ville være en katastrofe
for de dyreste stengene. I denne testen var det ingen overprisede «flopper», men vi har hatt noen i årenes løp, og avslørt dem
nettopp ved å la dem bli gruset av billigere stenger med bedre
kasteegenskaper.
Andre faktorer som kan ha betydning for prisen – snellefeste eller korkkvalitet – sier poengsummen ingen ting om, men
poenget er at du skal kunne sammenligne alle mot alle, så du
får en peiling på hva du betaler for. Hva den enkelte så ønsker å
bruke på ei fluestang, er uinteressant for vår vurdering.
Ny skala – hva betyr det?
Ni fot er relativt kort for # 6, så dette er ikke de vanskeligste
stengene å bygge, og heller ikke de som stiller hardest krav til
materialet. Vi forventet derfor høy kvalitet og tett konkurranse,

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 for Flugfiske i Norden
og Alt om Fiske siden tidlig
på 90-tallet.
Tom Skyrud (50):
Fluefisker i mer enn 30
år, aktiv som forfatter og
skribent i sportsfiskepressen. Tester av fluestenger i
ulike blader i mer enn 20 år.
Tidligere landslagsutøver i
casting, og siden aktiv konkurransefisker med deltakelse i sju VM for Norge.

Test
snørene
G.Loomis Max Taper WF6F
og Scientific Anglers GPX
WF6F har begge klumper
på ca 11,5 meter og 14–15
gram. Disse regner vi som
noe av det nærmeste vi
kommer standard WF-snører
i denne klassen. Med tanke
på at teststengene i større
og mindre grad er konstruert for saltvannsfiske, har
vi også tatt med Guidelines
Coastal i slow intermediate.
Med 16 gram fordelt på ca
10,5 meter har dette en
klump som belaster stengene merkbart mer enn de
to flytesnørene.
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og slik ble det. Derfor er vi glade for at vi har fått en
mer nyansert skala, med mulighet for å gi halve poeng.
Vi skal være forsiktige med å jevnføre altfor bokstavelig
med tidligere års tester, men vår intensjon har vært å
knipe inn i toppen. Da vi innførte terningen for noen
år siden, ga vi rene seksere til stenger som tidligere
ville fått seks minus. Disse havner nå på 5,5. På samme
måte degraderer vi dem som så vidt fikk heng på halen
til den store femmergrupPoengene
pa. De får nå 4,5.
betyr
Det er altså null
slingringsmonn på topp1: Styr unna!
2: Brukbar stang, men heller
karakteren, og de tre som
ikke mer.
har kommet gjennom nål3: Jevnt over middelmådig, eller
øyet, vurderes som helt
svært smalt bruksområde.
likeverdige når det gjelder
4: God stang til sitt bruk – om
kasteegneskaper. Men
du vet hva du skal ha, og prinår vi velger personlige
sen er riktig.
5: Meget god stang, jevnt over
favoritter, legger vi også
et lite hakk under, eller «speinn mer subjektive kritesialist» med smalere bruksomrier. At Terje for eksempel
råde enn de beste.
velger Orvis Helios SW
6: Helt i toppen på alle kriforan Scott S4 og «billig»terier.
bror Hydros, er det fordi
han vil ha fighting butt og
Hvorfor
eksta åpne ringer på sekikke
serstanga, og ikke fordi
terning
han vurderer den som et
kast?
bedre kasteredskap enn
Vi ruller ikke terning når vi
tester i Alt om Fiske. Vi setter
de andre.
en karakter. Skalaen går fra 1
til 6, der 1 er dårligste karakter
(«styr unna») og 6 er toppkarakter. I tillegg opererer vi
med halve karakterer. Hvorfor?
Terningen er en visuell og enkel
måte å presentere en konklusjon på, men den har også sine
klare svakheter. For mellom to
produkter som begge har fått
terningkast fire, som et eksempel, kan det i realiteten skille
nesten en hel karakter. Dette
får vi fram ved å ha mulighet
til å gi det ene produktet 3,5
og det andre 4,5. Det gjør det i
sin tur enklere for deg å velge
riktig produkt.

Bestekjøp
og pris

Når det kommer til
«bestekjøp» er for første
gang prisen tatt med i
vurderingen. Dette er på
mange måter en konkurranse mellom de billigste
på hvert trinn i poengskalaen. I de seinere testene
har det vært mye bedre
samsvar mellom pris og
kvalitet enn for fem–seks
år siden, og du får i stor
grad hva du betaler for.
Vi kunne utmerket
godt ha valgt Sonik SK4 (4,5 poeng/1350 kr) eller Sage
VXP (5,5/3995 kr). Her vil nok vurderingene sprike i
forhold til inntektsnivå, men vi har funnet oss til rette
i middelklassen, og begge plukket våre budsjettvinnere
i gruppen som fikk karakteren 5. Der er det close race
mellom Hardy Uniqua og Eikre-Flys Fluvius. Når Terje
velger å legge på en liten hundrelapp for Eikre-stanga,
er det fordi han synes snellefestet og fighting-butt’en
er verdt det lille ekstra. Siden håndtak og snellefester
er svært ulike, oppgir vi vekta på rotdelen sammen
med totalvekta på stanga. Da kan du lettere se hvor
grammene ligger, og sammenligne.
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Eikre Fly
Facile

Eikre Fly
Fluvius

Markedsføres av: Eikre Fly,
tlf 962 34 753 – eikre-fly.no
Pris: 1798 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 118 g (rotdel 83 g)
Garanti: 10 år mot fabrikasjonsfeil
Rigging: To snøreførere og åtte
snakeringer, full wells håndtak,
snellefeste i metall og fighting
butt.
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Halv
Hverken den gode kork
kvaliteten eller det stilige og
funksjonelle snellefestet røper
at dette er ei billigstang, men
kasteegenskapene står ikke
helt i forhold til det flotte
utseendet. Stanga kjennes litt
ustø, og særlig den myke toppen krever litt ekstra konsentrasjon og jobbing når flua skal
langt ut og presenteres med
presisjon. Vi ser ingen direkte
feil på konstruksjonen, men
mistenker at materialet ikke
holder helt mål.

Markedsføres av: Eikre Fly,
tlf 962 34 753 – eikre-fly.no
Pris: 2898 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 115 g (rotdel 83 g)
Garanti: 10 år mot fabrikasjonsfeil
Rigging: To snøreførere og åtte
snakeringer, full wells håndtak,
snellefeste i metall og fighting
butt.
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Halv
Dette er ei klart bedre stang
fra Eikres hånd, og vi mener
det er verdt å legge på en drøy
tusenlapp i forhold til Facile.
Aksjonen er jevn, og Fluvius
bærer snøret med større
autoritet enn broren – noe
som særlig gir bedre presisjon
på distanse. Det er først ved
fullt pådrag at toppen må gi
seg litt, og Fluvius ikke helt
kan følge de aller spenstigste.
Utstyr og finish er i toppklasse,
men begge Eikre-stengene har
håndtak som kan bli vel kraftige i små hender.

4

Hardy
Uniqua

Hardy
Zenith

Markedsføres av: Fairpoint, tlf
0045 48 14 24 12
– hardyfishing.com
Pris: 2799 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 93 g (rotdel 66 g)
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: Én snørefører og ni
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste av metall
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv
Hardys økonomimodell er ei
lett og lettkastende stang med
en jevn halvaksjon vi tror de
fleste fluekastere fort vil bli
fortrolige med. Bruksområdet
for Uniqua vil nok hovedsaklig være innlandsfiske, og den
jobber best med de lettere
testsnørene. Vi har ingen innvendinger mot aksjon eller kasteegenskaper, men lik de andre
budsjettstengene i denne testen, mangler den litt spenst i
forhold til hi-tec-versjonene.

Markedsføres av: Fairpoint, tlf
0045 48 14 24 12
– hardyfishing.com
Pris: 6199 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 90 g (rotdel 62 g)
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: Én snørefører og ni
enbeinte snakeringer, half
wells håndtak og snellefeste
av metall.
Futteral: Tøypose og metallrør
i pose
Aksjon: Trekvart
Hardys nye toppmodell har en
dypere aksjon enn de fleste,
men er likevel blant de raskere
i testen. Materialet kjennes
meget spenstig, men overgangen fra en stiv topp til et
relativt mykt midtparti er en
tanke brå. Det gjør at vi mister
litt av kontakten med kastarbeidet, og akkurat der glipper
sekseren. Hardy-stanga leverer
likevel meget bra, særlig på
lange kast, og selv om den
leveres uten fighting butt, er
dette mer ei stang for kysten
enn for lett innlandsfiske.

Toms

BESTE KJØP

5

5

Terjes

BESTE KJØP

5.5

G.Loomis
NRX

Guideline
Fario

Guideline
Reaction

Markedsføres av: Elbe
Normark, tlf 67 16 74 04
– elbe.no
Pris: 7999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 103 g (rotdel 73 g)
Rigging: To snøreførere og
åtte enbeinte snakeringer, half
wells håndtak, snellefeste med
grafittinnlegg og fighting butt
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og grafittrør
Aksjon: Halv
NRX er betegnelsen på
G.Loomis’ nye teknologi, og
det er ingen ting å si på spensten i materialet. Vi vurderer
denne stanga mer som ei
ørretstang for innlandet enn
for kystfiske, og den går bedre
med de lettere testsnørene
enn med GL Coastal. Innenfor
dette bruksområdet møter den
skarpest konkurranse fra Scott
S4, men følger ikke denne helt
til målstreken når det gjelder
presisjonsnivå på de lengste
kastene.

Markedsføres av: Guideline,
tlf 40 00 69 80 – guidelineflyfish.com
Pris: 3899 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 88 g (rotdel 56 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: To snøreførere og sju
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Halv/trekvart
Dette er den kraftigste stanga
i Guidelines ørretserie som
i fjor høstet seksere både i
# 4 og # 5. I denne klassen
mister Fario noe av særpreget
som særlig firerstanga representerte, og med en litt dyp
halvaksjon likner den ganske
mange stenger i dette segmentet. Aksjonen er jevn og
fin, men Fario blir litt veik mot
de skarpeste konkurrentene.
Bruksområdet er ørretfiske
– også med mindre fluer og
tynne fortommer.

Markedsføres av: Guideline,
tlf 40 00 69 80 – guidelineflyfish.com
Pris: 6499 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 101 g (rotdel 69 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: To snøreførere og sju
snakeringer, half wells håndtak, snellefeste med treinnlegg
og fighting butt.
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Halv
Både utstyr og design signaliserer et annet bruksområde
for Reaction enn for Fario, og
dette er helt klart ei muskelstang. Aksjonen er litt dypere,
og den har stivere topp enn
for eksempel Orvis Helios. Av
testsnørene passer GLs egen
Coastal perfekt, og den følger
Helios til døra på distanse. Den
trives best med hele klumpen
ute, og kjennes litt stiv ved
mindre belastning, som når flua
skal ut igjen etter inntrekk.
Slik egner den seg mer for elv
enn kyst. Flott design!

5.5

Loop
Evotec MF
Markedsføres av: Loop Tackle
Norge, tlf 51 57 09 90
– looptackle.se
Pris: 2890 kr
Antall deler: Tre
Vekt: 113 g (rotdel 90 g)
Garanti: Ett års full garanti
uansett bruddårsak + 24 år mot
fabrikasjons-/materialfeil
Rigging: Én snørefører og åtte
snakeringer, half wells sekskantet håndtak og snellefeste
av metall
Futteral: Tøyose og corduratrukket rør.
Aksjon: Trekvart
Etter fjorårets knalltester i
både # 4 og 5, skuffer denne
Evotec’en oss noe. Aksjonen
er behagelig dyp, men stanga
blir litt for veik i ryggen til å
henge ordentlig med når vi drar
på med seksersnørene, og blir
noe upresis. Lange kast krever
konsentrasjon, og den trives
klart bedre på ørretfske med
de lettere testsnørene enn
med GL Coastal på kysten. Det
sekskantede håndtaket kjennes
noe uvant i starten, men ligger
helt greit i hånda.

4.5

5

Orvis
Access Tip
Flex

Orvis
Helios Tip
Flex SW

Markedsføres av: Nordic
Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 4599 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 90 g (rotdel 55 g)
Garanti: 25 år uansett skadeårsak
Rigging: To snøreførere og åtte
snakeringer, full wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
og fighting butt
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Topp/halv
Alle Orvis-stengene i denne
testen har betegnelsen Tip Flex
9,5, men vi mener rask halv er
bedre betegnelse enn toppaksjon. Den nye Access er den
mykeste og langsomste av dem,
men det beror mer på materialvalget enn på bøyekurven.
Vi savner litt av spensten til
stallkameratene, men ellers er
Access helt grei, med en jevn
aksjon som gjør det lett å holde
kontakten med kastearbeidet.
Full wells og fighting butt til
tross: Dette er ingen typisk
kyststang.

Markedsføres av: Nordic
Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 6999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 85 g (rotdel 55 g)
Garanti: 25 år uansett skadeårsak
Rigging: To snøreførere og
åtte snakeringer, half wells
håndtak og snellefeste med
grafittinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
grafittmateriale
Aksjon: Topp/halv
Den relativt myke toppen er i
arbeid med bare noen få meter
snøre forbi toppringen, setter
trange bukter og pumper klumpen effektivt ut gjennom de
åpne recoil-ringene. Men i motsetning til andre myke topper,
gir denne seg aldri, og uansett
hvor mye du drar på, er det
alltid krefter igjen i rota.
Overgangen er også forbilledlig
jevn, så du kjenner hele tida
hva du holder på med. Hva
gjelder presisjon på distanse,
ligger begrensningene kun hos
kasteren.

5

5.5

TERJES

FAVORITT
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Orvis
Hydros Tip
Flex FW

Redington
CPX

TOMS

Markedsføres av: Nordic
Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 85 g (rotdel 55 g)
Garanti: 25 år uansett skadeårsak
Rigging: To snøreførere og åtte
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste i metall
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Topp/halv
Med lik teknologi og lik
aksjonsbetegnelse er det
naturlig å tenke at Hydros
skulle være en tro kopi av
Helios. Men om det er villet
eller tilfeldig, så er ikke våre
teststenger 100 % like. Hydros
er en nyanse stivere i toppen,
og kommer litt seinere i gang
med lite snøre ute, men til
gjengjeld aktiveres midtpartiet
tidligere når du drar på, og det
gjør det litt enklere å treffe
med timingen. De største
forskjellene ligger likevel i
stangringer, snellefeste, transportrør og pris!

FAVORITT

6

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– nfisk.no
Pris: 2350 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 111 g (rotdel 73 g)
Garanti: 30 år for første eier.
Gebyr for frakt mv. kr 200.
Rigging: To snøreførere og åtte
snakeringer, full wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
og fighting butt
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Topp/halv
Dette er kanskje den mest rendyrkede kyststanga i testen,
og samtidig litt underklassifisert. Den gjør en grei jobb med
Coastal-snøret, men vel så bra
med en sjuerklump. Aksjonen
er jevn, men rotdelen stiv, og
helhetsinntrykket er at den
kaster greit, men kjennes litt
tung. CPX er sikkert ei fin stang
til å pumpe tung torsk opp fra
dypet, men ikke til halvkilosørret på tørrflue. Det kunne blitt
en femmer, men feilklassifiseringen trekker CPX ned en halv
karakter.

Scott S4

Sonik SK4

Markedsføres av: Tundra
Outdoor, tlf 63 94 55 80
– tundraoutdoor.no
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 88 g (rotdel 57 g)
Garanti: Livstid for første eier.
Fraktutgifter belastes kunden.
Rigging: Én snørefører og ni
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Halv/trekvart
I en tid da det snakkes og
skrives om nye teknologiske
gjennombrudd, kommer Scott
S4 som en kjærkommen påminnelse om at ingen teknologi
kan erstatte solid stangbyggerkunst. Nå er det ingen
ting å utsette på materialet i
S4 heller, men toppkarakter
blir det først og fremst fordi
aksjonen er jevn, toppen stabil,
og snørebuktene lette å sette.
Utstyret indikerer ørretstang,
men den bærer også GL Coastal
uten å kny. Designet er dessuten helstrøkent!

Markedsføres av: floga.no, tlf
951 48 035 – floga.no
Pris: 1350 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 101 g (rotdel 68 g)
Garanti: Livstid for registrert
eier. Fraktutgifter belastes
kunden.
Rigging: To snøreførere og
sju enbeinte snakeringer, half
wells håndtak og snellefeste
med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv
Testens billigste er også en
positiv overraskelse, ikke minst
fordi den ikke har noen av skavankene som ofte preger billigstenger. Her er det god kork i
håndtaket, et funksjonelt snellefeste og upåklagelig finish.
Kasteegenskapene er det
heller ikke mye å si på, men
en litt ujevn overgang mellom midtparti og topp svekker
stabiliteten, og gir poengtrekk.
Tross dette er Sonik SK4 et
meget godt kjøp for alle som
har et stramt budsjett å forholde seg til.

6

MYE

Sage VXP

4.5
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5.5

Streamstix
Troutfighter

4.5

FOR PENGENE
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Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– nfisk.no
Pris: 3995 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 88 g (rotdel 59 g)
Garanti: 30 år for første eier
Rigging: Én snørefører og ni
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer og rom
for snelle
Aksjon: Halv/trekvart
«Den beste Sage-stanga vi har
prøvd på lenge», var teamets umiddelbare konklusjon.
For selv om prisen er relativt
hyggelig, ligger Sage VXP
tett oppunder toppstengene i
testen. Den er lett, og har en
relativt dyp halvaksjon, ikke
ulik Guideline Fario, men oppleves hakket spenstigere enn
sistnevnte. VPX kommer best
ut med de lettere testsnørene,
GPX og Max Taper, og bruksområdet er ørret- og annet
innlandsfiske der også tynnere
fortomspisser kommer i bruk.

Markedsføres av: Concept Sports
AS, tlf 930 48 004 – streamstix.no
Pris: 2649 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 89 g (rotdel 62 g)
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil
for første eier
Rigging: Én snørefører og ni snakeringer, half wells håndtak og snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av grafittmateriale
Aksjon: Halv/trekvart
Denne Troutfighter’en er ikke ulik
den vi testet i klasse 4 i fjor, og
som den, er den litt løs i toppen,
og blir krevende når kastlengden
skal økes. Dette er klart mer en
ørretstang i klasse med Sage VXP
og Guideline Fario, men når ikke
helt opp til disse når det kommer til
spenst og presisjon. Av testsnørene
trives den med Scientific Anglers
GPX og G.Loomis Max Taper, mens
Guideline Coastal blir vel tøff. Her
kan du også sette på et femmersnøre til tørrfluefiske.
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