9– den
fot,
nye
Chris Appleby
Krister Ottesen
Test

Krister Ottesen
Tekst

Chris Appleby
Krister Ottesen
Testfoto

Jon Lenæs

Produktfoto

46

A l t o m Fi s ke n r. 5 2 0 1 0

#
4
ørretklassen?
De ivrigste ørretfiskerne

har lenge søkt mot lettere
klasser. Er tiden moden
også for folkestenger
i klasse 4?

F

ortsatt er det femmerstengene som selger i størst
volum, men bak tallene aner vi konturene av en utvikling: Som nyere tester tydelig viser, er ikke klasse 5
lenger en rendyrket ørretklasse. De kraftigste femmerstengene,
gjerne med saltvannsnellefeste og fighting butt, signaliserer at
de kan tenke seg tøffere jobber enn å presentere dun-kroker
for halvkilosørret. At såvel snører som stenger i klasse fem har
blitt tyngre og kraftigere åpner rom for lettere utstyr, og firerstengene er klare til å overta. Da vi sist hadde en bred test av
denne klassen i 2005, var det ingen som fikk en ren sekser på
terningen, begrunnet med at ingen var helt gode all-roundere.
De myke finfiskestengene hadde for dårlig kapasitet på distanse,
og de som kunne kaste langt ble for stive for nærfiske. Slik er
det ikke lenger, og de beste i denne testen vil dekke de fleste
situasjoner en ørretfisker kan komme borti. Om vi overlater
vindpinte fjellvann, større streamere og lettere sjøørretfiske til
tyngre snøreklasser, blir arbeidsområdet for nifoterne i klasse
4 likevel ganske bredt. De skal prestentere tørrflua presist på
distanser opp mot 25 meter når du står utvadet i stor elv, og de
skal ha smidighet til å levere en mygg ti meter ut i et skogstjern
der luftrommet bak deg er heller trangt. Viktig er det også at
fortommen på 0,10 mm overlever et tilslag som kommer litt for
brått og avstanden til flua er kort. Spennvidden er stor, men
noen av teststengene leverer hele pakka.

Ulike aksjoner – ulike egenskaper
Ofte snakkes det om hva slags aksjon man liker, men vi vil heller
se på hva slags aksjon som egner seg for hvilket fiske. Blant de
raske halvaksjonstengene som har dominert både markedet og
testresultatene i senere år, har vi denne gangen en klar ener:
Orvis Helios setter ny standard, og gjør bedre enn alle andre det
slike stenger er ment å gjøre; å presentere flua presist på lang
distanse.
Men ørretfiske handler om mye mer, og andre produsenter har tenkt i andre baner. Zpey Systems med Lean Green og
Guideline med nye Fario går for dypere aksjon og flatere topper enn Orvis, og får fram andre egenskaper. Guideline går
lengst i denne retningen, og har bygget en stang som er med
fra første meter, og er smidigere enn Helios med lette snører i
trange omgivelser. Uten at vi har kunnet teste det direkte, er vi

også rimelig sikre på at slike stenger vil være snillere mot tynne
fortomspisser. Men som alltid: Ingen kan være best på alt, så
om du vurderer et kjøp, bør du ikke bare se på prislapp og telle
terningøyne, men også tenke på hvor du skal bruke stanga, og
ikke minst; med hvilket snøre. Vi har testet med et bredt utvalg,
og selv om det står WF 4 på alle eskene, er det forskjeller både
i klumpvekt og -lengder. Ikke alle passer like bra til alle stenger.
Se egen sak om testsnørene, og merk deg anbefalinger i omtalen
av de enkelte stengene.
Veslevoksne småbrødre
Blant firerstengene er mangfoldet større enn i klassen over –
det gjelder både egenskaper og kvalitet. En kategori stenger
som skuffer mer eller mindre, er de som framstår som letteste
alternativ i serier beregnet for tøffere fiske. Her finner vi Sage
TCX, G.Loomis Max GLX og Zpey Z1, som til dels gjorde meget
bra figur i fjorårets femmertest. I klassen under framstår de
som både stive, tunge, og til dels underklassifisert. Sage TCX og
G.Loomis Max er knapt nok egnet til det fisket vi helst bedriver
med firersnører, og selv om det er påkostede stenger fra velrenommerte produsenter, havner de bak i køen hos oss. Det er
ellers ikke bare de veslevoksne småbrødrene som er underklassifisert, men påfallende mange går i den gamle fella og leverer
stenger som ligger tett opp mot – eller over – grensa til klasse
fem. Ekte firerstenger i denne lengden er vanskeligere å få til,
og krever sitt av både konstruktør og materialer. Derfor ser vi at
billigstenger som henger godt med i klasse fem, viser svakheter i
konstruksjon eller materiale tydligere her. Testens billigste stang,
Reddington CT, er et hederlig unntak, som viser at det likevel går
an, om stangbyggeren mestrer sitt fag.

Terje
Bomann-Larsen
Tekst og foto

Barry Ord Clarke

Produktfoto

Testerne

Terje Bomann-Larsen (61):
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 (49): Fluefisker
i mer enn 30 år, aktiv som

Reell og følt vekt

forfatter og skribent i

Hovedargumentet for å gå ned en klasse, er selvsagt at du kan
presentere flua med mindre støy, men du vil selvsagt også nyte
følelsen av å fiske lettere, og vil studere vektforskjellene grundigere her enn når du ser på kraftigere stenger. Lettest i testen er
Orvis Helios med 69, og tyngst er Zpey Z1 med satte 111 gram.
Men disse tallene forteller ikke alt. Opplevelsen av vekt henger
sammen med hvordan vekta er fordelt. For å kunne si noe om
det har vi ikke bare lagt hele stanga på vektskåla, men også

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.

•••••••
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Testssnører
Streamstix Troutfighter: Klumpvekt/klumplengde: 9 g/10 m; et klassisk firersnøre
for finfiske under trange forhold.
Guideline 4-cast: Klumpvekt/klumplengde: 11 g/10,3 m; en mer framtung, lettkastet klump for litt kraftige stenger.
Scientific Angler GPX: Klumpvekt/klumplengde: 10,5 g/ 11 m; litt overvektig etter
AFTM-tabellen, men det er de fleste snører i dag. Vårt standardsnøre: Guideline
High Water: Klumpvekt/klumplengde: 12,5 g/13,6 m; Long Belly med lang, lett front
taper. Et snøre som krever både styrke og smidighet og skiller toppstenger fra
middelmådigheter. I tillegg er alle underklassifiserte stenger kontrollsjekket med
Scientific Angler GPX i WF 5.

•••••••

rotdelen alene. Siden 21 av de 24 deltakerne er firedelte og har
ganske like korkhåndtak, kan vektforskjellene lokaliseres til snellefestet. Ser vi på de ytterste tre delene på de firedelte, ligger
alle mellom 23 og 33 gram, og forskjellen mellom nevnte Helios
og Z1 reduseres til fattige fem. Dermed faller hele 38 gram på
snellefestet, og det kan for eksempel tilsvare hele forskjellen
mellom en kostbar snelle av frest og en billigmodell av støpt
aluminium. Likevel skal det sies at en forskjell på 10 gram i de
ytterste tre delene merkes bedre enn 30 i snellefestet. Noen av
de tyngste festene finner vi på stenger som inngår i serier som
også omfatter betydelig kraftigere stenger, og der produsenten
velger å kjøre samme utstyr over hele linja. Hos nevnte Zpey
betyr det at alle stenger kommer med et forlengerhåndtak som
skal skrus inn i snellefestet så stanga kan brukes som tohånds.
Det kan være greit på 10–11 fots stenger, men ikke her. Zpey
Systems forteller nå at forlengeren skal utgå på nifotstengene,
og vi håper på nettere og lettere snellefester i 2011.

En test i testen
Du lurer kanskje på hvor mye du mister i kastelengde ved å gå ned fra klasse fem til fire? For å finne ut det kjørte
vi en lengdekonkurranse mellom Guideline Fario 904 og 905 med sammenlignbare snører i perfekt tørrfluevær med
sol og vindstille. Når firerstanga la ut hele snøret, greide femmerstanga en snau meter backing i tillegg. I praktisk
fiske vil denne kapasitetsforskjellen knapt merkes. Det skjer først når det blåser opp og større fluer skal presses
gjennom vindkastene.
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Slik vurderer vi
Men så lenge hverken snellefeste eller håndtak påvirker kasteog fiskeegenskaper, påvirker de heller ikke terningen. Vi ser ikke
bare på hvor langt og lett vi kan pumpe ut et firersnøre, men
vurderer også stengenes egenskaper i forhold til et allsidig praktisk fiske, og vi forsøker så langt vi evner å være objektive. Når
det kommer til valg av favoritter, legger vi fortsatt resultatet av
testkastingen til grunn, men åpner for personlig smak og hva vi
ønsker oss til eget fiske. Her har vi også muligheten til å vrake et
tungt snellefeste eller et ubekvemt håndtak, eller la oss forføre
av stilfull design. Selv om vi
POENGSKALA
objektivt vurderer sekserne
som likeverdige, er det klart
Styr unna!
at momenter som Guidelines
lekre detaljer og Orvis´ behagelige letthet kan være akku	Brukbar stang, men heller
rat det som får favorittstemikke mer.
plene til å lande på dem og
ikke på tyngre og traustere
	Jevnt over middelmådig,
Zpey og Loop. Men hvor mye
eller svært smalt brukser vi villig til å betale for herområde.
lighetene? Det blir spørsmålet
når vi skal velge bestekjøp.
	God stang til sitt bruk
Så langt i testen har vi ikke
– om du vet hva du skal
ofret prisen en tanke, men
ha, og prisen er riktig.
akkurat her skal vi være litt
gjerrige, og da blir det lettere
	Meget god stang som
å akseptere et håndtak av
jevnt over ligger et lite
epoxylimt korkmasse og et litt
hakk under, eller «spesiaovervektig snellefeste. Med
list» med smalere brukssine eminente kasteegenskaområde enn de beste.
per er Loop Evotec virkelig
et knallkjøp til 2790 kr. Det
	Helt i toppen på de viksamme gjelder Reddington
tigste kriteriene. Ikke
CT til 1250, om budsettet er
nødvendigvis best på alt,
enda litt trangere.
men over snittet på alle
punkter.
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G.Loomis
Max GLX
Markedsføres av: Elbe
Normark, elbe.no, tlf 67 16
74 04
Pris: 7199 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 94 g. Rotdel: 64 g
Rigging: En recoil snørefører
og ni enbente snakeringer, half
wells håndtak og snellefeste
i metall
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Topp–halv
«Storebror» i klasse 5 fikk sekser på terningen og ble Toms
favoritt i fjor, men letteste
stang i Max-serien blir for stiv
til å gjøre en god jobb med
snørene i klassen under. Vi får
ikke den gode kontakten med
kastarbeidet, og mange vil nok
oppleve denne som krevende.
Vi er også skeptiske til å betro
den de tynne fortomspissene som lett ørretfisket ofte
krever. Det går litt bedre med
femmersnøre, men da blir fjorårets vinner klart å foretrekke!

G.Loomis
Whisper
Creek

Fenwick
Latitude

Markedsføres av: Elbe
Normark, elbe.no, tlf 67 16
74 04
Pris: 6999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 84 g. Rotdel: 58 g
Rigging: 1 recoil snørefører og
9 enbente snakeringer, half
wells håndtak og snellefeste
med treinnlegg
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv–trekvart

Markedsføres av: Pure
Fishing Norway, purefishing.com, tlf 23 23 40 00
Pris: 4999 kr
Antall deler: Seks + ekstra
topp
Vekt: 106 g. Rotdel: 68 g
Rigging: 2 snøreførere og 7
enbente snakeringer, half
wells håndtak og snellefeste av metall
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og koffert i cordura
Aksjon: Halv

Vi vurderte fjorårets kandidat
i klasse 5 som noe overklassifisert, men er du ute etter
en firerstang i Whisper Creekserien er det likevel denne
du skal ha. Den er smidig, og
svarer godt allerede med få
meter snøre forbi toppringen.
Det gjør den meget bra til nærfiske, og skånsom mot tynne
fortommer, men den sliter noe
med presisjonen på lange kast.
Snøretvalget går i favør av
korte og lettere klumper som
f.eks. Streamstix Troutfighter.

Fenwicks nye reisestang
leveres i koffert med innvendig polstring, og med
ekstra topp om uhellet
skulle være ute. Den har
en ganske myk halvaksjon som dessverre er
noe ujevn. På korte kast
fungerer den helt OK, men
når du presser på for å
komme lengre ut, henger
stanga ikke riktig med,
og hverken distanse eller
presisjon blir helt som
ønsket. Av testsnørene
er det Streamstix Troutfighter med relativt lett og kort klump som
passer Latitude best.

Guideline
ACT4

Guideline
Fario

Loop
Evotec MF

Markedsføres av: Guideline,
guidelineflyfish.com, tlf 40
00 69 80
Pris: 2099 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 87 g. Rotdel: 56 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: 2 snøreførere og 8
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg
Futeral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv

Markedsføres av: Guideline,
guidelineflyfish.com, tlf 40
00 69 80
Pris: 3899 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 78 g. Rotdel: 52 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: 2 snøreførere og 7
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg
Futeral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Trekvart

ACT4 ser dyr ut, men når vi
mater ut snøret, kjenner vi
raskt at vi er i budsjettklassen.
Grafitten har ikke den samme
spensten som vi f.eks. finner
i Lpxe eller Fario-stengene.
Dessuten er stanga klart
underklassifisert. Med firersnøre i lufta, har vi problemer med
å aktivere den skikkelig, og får
aldri noen god kontakt med
kastarbeidet. Det går vesentlig
bedre når vi takler med WF 5,
men for den jobben finner du
et bedre altrnativ i femmerstanga vi testet i fjor.

Fario trenger ikke mange meter
snøre forbi toppringen før
den dype aksjonen gir klare
tilbakemeldinger og «skyter
fra hofta». Den flate toppen
gir dessuten fine speyegenskaper – også med det letteste
snøret. Drar vi på med lengre
klump, er det reserver i rota til
å sende ut hele snøret – dog
ikke med samme presisjon som
en Orvis Helios. Fario berger
likevel sekseren som favoritt til
finfiske i skogsvann og mindre
elver med begrenset rom for
bakkast.

Markedsføres av: Loop Tackle
Norge, looptackle.se, tlf 51
57 09 90
Pris: 2790 kr
Antall deler: Tre
Vekt : 101 g. Rotdel: 81 g
Garanti: 1 års full garanti uansett bruddårsak + 24 år mot
fabrikasjons/materialfeil
Rigging: 1 snørefører og 8
snakeringer, half wells sekskantet håndtak og snellefeste
av metall
Futteral: Tøyose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv–trekvart

Terjes

Favoritt

Loop leverer som vanlig en
utmerket stang med jevn
halvaksjon. Evotec presterer
med høy presisjon med alle
typer snører på alle distanser.
Blant toppene i testen plasserer den seg midt på treet,
med en aksjon som er dypere
enn Orvis Helios, men ikke
går like langt ned i rota som
på Guideline Fario – en aksjon
vi tror mange vil like, Om du
synes det er OK med tredelt
stang og sekskantet håndtak,
så får du en glimrende allrounder for pengene!

Terjes

Bestekjøp

Loop
Xact MF

Orvis
Helios Tip
Flex

Orvis
Hydros
Mid Flex

Markedsføres av: Loop Tackle
Norge, looptackle.se, tlf 51
57 09 90
Pris: 1990 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 84 g. Rotdel: 60 g
Garanti: 1 års full garanti uansett bruddårsak + 24 år mot
fabrikasjons/materialfeil
Rigging: 1 snørefører og 8 snakeringer. Half wells thåndtak
med snellefeste av metall
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Trekvart

Markedsføres av: Bios Norge,
biosnorge.no, tlf 63 86 81 80
Pris: 6999 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 69 g. Rotdel: 44 g
Garanti: 25 år uansett skadeårsak.
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
grafittmateriale
Aksjon: Topp–halv

Loops budsjettmodell kjennes lett og fin, og jobber noe
dypere nede i klingen enn
Evotec. Her ligger dessverre
også stangas svake punkt. Den
litt for myke bunndelen henger
ikke riktig med når vi trykker
på for å øke kastlengden, og
det går først og fremst ut over
presisjonen. På korte til mellomlange kast leverer den helt
OK, men det er bare 800 kr
opp til Evotec, og da slipper du
også det upraktiske stangrøret
med isydde lommer.

Tip Flex står det, men vi
karakteriserer den som rask
halvaksjon, og der setter Orvis
en ny standard. Selv om stanga
arbeider mest i øvre del, er
aksjonen jevn, og klingen helt
fri for etterskjelv, så du får
klare tilbakemeldinger ned i
kastearmen. Presisjonen er
utmerket også på korte kast,
men Helios er særlig overlegen
med lengre klumper på distanse, og blir førstevalg til tørrflue i større elver. Til nærfiske
velger vi GL 4cast framfor den
lette Streamstix-klumpen.

«Verdens nest letteste fluestenger» er en karakteristikk
Orvis bruker på den nye
Hydros-serien, men vår veiing
viser at hele vektforskjellen
ligger i snellefestet. Men når
det gjelder det viktigste; vekt
i forhold til styrke, er Helios et
hestehode foran, og vi kjenner at det blir litt vibrasjon i
Hydros-klingen når vi trykker
på. Ellers er dette en stang
som presterer jevnt over greit
på alle kriterier, men vi forventer stangrør med løs pose i
denne prisklassen.
<terning> 5

Sage TCX

Sage
Vantage

Ross World
Wide
Essense FW

Markedsføres av: Concept
Sports, streamstix.no, tlf 93
04 80 04
Pris: 1999 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 93 g. Rotdel: 60 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Topp–halv
Ross har også levert gode
billigstenger og fikk to «bestekjøp» av oss i fjor, men denne
gangen blir det ingen premie.
Stanga er, og kjennes umiddelbart ganske tung. Taklet med
firersnøre er det liten kontakt
å få gjennom den stive bunndelen, og materialet i stanga
kjennes heller ikke særlig spenstig. Vesentlig bedre fungerer
stanga med WF 5, men da er
vi over i en annen test med
andre konkurrenter, og vi tror
ikke den vil komme veldig høyt
der heller.

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, nfisk.no, tlf 67
11 06 30
Pris: 5995 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 84 g. Rotdel: 55 g
Garanti: 30 år for første eier
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Topp
Sage TCX er ingen stang for
finfiske. Med unntak av den
myke tuppen er stanga for stiv
og uegnet for tilslag mot tynne
fortommer og små kroker.
Heller ikke egner den seg særlig godt til å kaste firersnører
som ikke makter å spenne
stanga skikkelig. Timingen blir
vond å treffe, og stanga oppleves som ganske krevende. Med
snører i klasse 5 eller 6, blir
mer av stanga med på jobben,
og den kaster både langt og
presist. Men firerstang? Nei.
<terning> 4

Toms

Favoritt

Markedsføres av: Bios Norge,
biosnorge.no, tlf 63 86 81 80
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 76 g. Rotdel: 52 g
Garanti: 25 år uansett skadeårsak
Rigging: En snørefører og ni
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste av metall
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Halv–trekvart

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, nfisk.no, tlf 67
11 06 30
Pris: 2595 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 91 g. Rotdel: 62 g
Garanti: 30 år for første eier
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer. Løs tøypose om ønskelig.
Aksjon: Halv
Også økonomimodellen
Vantage er underklassifisert.
Den er ikke på langt nær så
stiv som TCX, men bunndelen
kommer ikke ordentlig i gang
før hele klumpen på de tyngre
firersnørene er ute. Med de
letteste går det ikke i det
hele tatt. Klart bedre blir det
når vi takler opp med SA GPX
i klasse 5, men skal du ha ha
stang for den klassen, finnes
det bedre alternativer – blant
annet «storebroren» som vi har
testet mot andre ferske femmerstenger.
<terning> 4

Orvis
Hydros Tip
Flex
Markedsføres av: Bios Norge,
biosnorge.no, tlf 63 86 81 80
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 76 g. Rotdel: 52 g
Garanti: 25 år uansett skadeårsak
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste av metall
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Topp–halv

Reddington
CPX

Reddington
CT

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, nfisk.no, tlf 67 11
06 30
Pris: 2350 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 89 g. Rotdel: 59 g
Garanti: 30 år for første eier
(gebyr for frakt mv., 200 kr)
Rigging: 2 snørefører og 8 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Topp–halv

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, nfisk.no, tlf 67 11
06 30
Pris: 1250 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 82 g. Rotdel: 53 g
Garanti: 30 år for første eier
(gebyr for frakt mv., 200 kr)
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose
Aksjon: Halv–trekvart

Denne har samme aksjonskurve, og er dermed direkte sammenlignbar med toppmodellen
Helios. Den lille tterskjelven vi
sporer hos Hydros Mid Flex finner vi også her, men fordi hele
stanga er litt stivere, er den
mindre sjenerende. I en annen
test ville nok denne Orvisen
snust på en sekser, men lista
er lagt av stallkamerat Helios,
og da rekker ikke Hydros helt
opp. Og har du først råd til
å bla opp nær 6000 kr for ei
stang, så klarer du vel gjerne
et «laken» til?
<terning> 5

Med lite snøre ute, får vi dårlig
føling med hva som skjer, og
oppnår ikke tilfredsstillende kontakt før hele klumpen er utenfor
toppringen. Det skyldes først og
fremst en ganske stiv bunndel,
men også at aksjonen ikke er helt
jevn. Det går litt bedre om vi går
opp en snøreklasse, men også
med femmersnøre er dette ei
stang som leverer bedre på lengre distanse enn på kort hold. En
litt for myk topp hindrer likevel
de helt store kastlengdene.
<terning> 4

Scierra
FlyLite

Scott S4

Markedsføres av: Svendsen
Sport, svendsen-sport.com, tlf.
0045 46 19 19 13
Pris: 3799 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 92 g. Rotdel: 64 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører og 8 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste av metall
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Topp–halv
Som femmerstanga i fjorårets
test, jobber FlyLite i denne
klassen hovedsaklig med
toppseksjonen. Det går helt
greit så lenge vi ikke prøver å
presse den. På kort- og mellomdistanse leverer den flua
med godkjent presisjon, men
den litt ustabile toppdelen
vil ikke være med når vi drar
på for å komme lenger ut, og
kastet blir hverken veldig langt
eller særlig presist.
<terning> 4

Markedsføres av: Tundra
Outdoor, tundraoutdoor.no, tlf
63 94 55 80
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 83 g. Rotdel: 56 g
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Halv
Vi har ikke noe negativt å si om
Scott S4. Grafitten er spenstig,
og aksjonen jevn og harmonisk.
Men når vi belaster den med
firersnøre, får vi likevel ikke
den forventede godfølelsen,
for vi kjenner at det bor mer i
stanga enn vi makter å få ut.
Det kommer først når vi legger på femmersnøret. Da ser
vi at S4 presenterer med høy
presisjon både på kort og langt
hold, men når vi skal vurdere
den som firerstang blir det
trekk i antall terningøyne.
<terning> 5

Toms

Visst mangler det noe på spensten til å konkurrere helt i toppen, men selv med ganske dyp
aksjon går det an å lage en god
9-foter i # 4 av rimelig karbon.
Det viser Reddington med testens
prisbombe. Hemmeligheten er
ingen annen enn at når aksjonskurven er jevn gjennom hele
klingen, så leverer stanga med
god presisjon både på korte og
relativt lange kast. CT er ikke ei
stang for de lengste klumpene,
men GL 4-cast passer utmerket.
<terning> 5

Slate Clear
Water
Markedsføres av: Prima
Villmarksliv, prima-villmark.no, tlf
22 11 04 10
Pris: 2999 kr
Antall deler: Fem + forlengerstykke
Vekt: 80 g. Rotdel: 51 g med, og
45 g uten forlenger
Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil,
10 år skadegaranti uansett årsak
mot gebyr på 250 kr
Rigging: 2 snørefører og 7
enbente snake, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av grafittmateriele
Aksjon: Topp–halv
Vi har testet denne som nifoter,
men kan ikke underslå at du ved
et enkelt grep kan forvandle Clear
Water til en utmerket 8 1/2-foter
som kjennes klart lettere, og
egner seg bedre til korte kast.
Når vading eller båtfiske krever
det, putter du inn forlengeren og
holder snørebuktene klar av vannet. Presisjonen på lengre distanse er god, men med forlengeren
inne, blir Slaten litt stivere i rota
og mister noe av smidigheten som
kreves ved nærfiske.

Bestekjøp

Slate SPX+
Markedsføres av: Prima
Villmarksliv, prima-villmark.no,
tlf 22 11 04 10
Pris: 2899 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 82 g. Rotdel: 53 g
Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil, 10 år skadegaranti uansett
årsak mot gebyr på 250 kr
Rigging: 1 snørefører og 9
enbente snake, half wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Topp–halv
Slate SPX+ er en fornyelse av
serien som høstet seksere i
tilsvarende tester i 2005. Når
det her «bare» blir en femmer,
skyldes det ikke at stanga er
dårligere, men at konkurransen
har hardnet til. Denne er veldig
lik Clear Water, og skal vi dra
fram en forskjell, må det være
at SPX+ krever litt mer snøre
forbi toppringen og er litt mer
presis på distanse. Men mest
handler det om du vil ha fireeller femdelt stang, og betale
litt ekstra for fleksibel lengde.

Winston
Boron MX
II
Markedsføres av: Aktiv, winstonrods.com, tlf 98 22 08 10
pris: 5450 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 96 g. Rotdel: 63 g
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: 2 snøreførere og 9
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste av aluminium
med fighting butt
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Topp–halv
Denne skiller seg ganske
mye fra Winston Boron MX
II-stenger vi har testet tidligere. De har gjennomgående hatt
en ganske dyp aksjon, mens
firerstanga nesten bare jobber
med toppen. Det gir pintrange
bukter, og potensial til lange
kast, men det er krevende
å få snøret ut, da den stive
bunndelen ikke gir særlig klare
tilbakemeldinger. Det har lett
for å ende med «griserumper».
Til nærfiske med tynne fortommer og små fluer er Boron MX
II uegnet.

Streamstix
Troutfighter
Markedsføres av: Concept Sports,
streamstix.no, tlf 93 04 80 04
Pris: 2499 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 82 g. Rotdel: 59 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører og 9 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og rør av grafittmateriale
Aksjon: Halv
Når vi trekker fra rotdelen med
det robuste snellefestet, er
Troutfighter lettest i testen. Men
spensten i materialet er ikke som
hos de sprekeste lettvekterne, og
den blir litt veik i toppen. Dette
går noe ut over prestasjonene
på lengre kastehold, men den er
et utmerket alternativ for fiske i
mindre elver og ellers der smidighet og finesse er viktigere enn
kastelengder. Til dette fisket passer snøret med samme navn som
hånd i hanske.

Zpey
Switch
Lean
Green
Markedsføres av: Zpey
Systems, zpey.no, tlf. 63 00
00 00
Pris: 4299 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 100 g. Rotdel: 75 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil til første eier
Rigging: 2 snøreførere og 7
snakeringer. Half wells håndtak, snellefeste i metall og 2
løse fighting butts
Futteral: Tøypose og corduratrukket koffert
Aksjon: Halv–trekvart
Med relativt dyp aksjon kombinert med ganske flat (stiv)
topp, har Lean Green en del
til felles med Guidelines Fario.
Men den jobber ikke fullt så
dypt, og er i det hele en litt
kraftigere stang. Den er ikke
like bekvem med det aller letteste snøret (Streamstix) som
Fario, men vil heller ha det mer
framtunge GL 4-cast til kortere
kast. Taklet med lengre klump,
leverer den med utmerket presisjon på distanse, og er i det
hele tatt en glimrende allround
firerstang.

Thomas
& Thomas
Whisper
Light
Markedsføres av: Concept
Sports, streamstix.no, tlf 93
04 80 04
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire
Vekt : 97 g. Rotdel: 65 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører og 8 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Trekvart
Whisper Light har – sammen
med GL Fario – den dypeste
aksjonen i testen, og ganske
lang arbeidsvei. Det favoriserer
en rolig kasterytme som gir
god kontroll og høy presisjon
på presentasjonen. Men WL vil
ha litt snøre å jobbe med, og
blir litt mindre fleksibel enn
Fario, særlig på korte kast.
Først og fremst er dette ei
stang for mellomstore elver
der du stort sett går med hele
klumpen ute og skal presentere
tørrflua på distanser mellom 15
og 25 meter.

Zpey
Switch Z1
Markedsføres av: Zpey Systems,
zpey.no, tlf 63 00 00 00
Pris: 3399 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 111 g. Rotdel: 82 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil til første eier
Rigging: 2 snøreførere og 7
snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste i metall og 2 løse
fighting butts
Futteral: Tøypose og corduratrukket koffert
Aksjon: Topp–halv
Z1 ble vurdert bedre enn Lean
Green i fjorårets femmertest,
men står her som nok et eksempel på en litt overvektig «lillebror» som ikke innfrir helt. Den
er ikke underklassifisert eller
pinnestiv som enkelte andre, men
kjennes litt tung og tam, særlig
i forhold til den spenstige stallkameraten Lean Green. Aksjonen
er jevn og fin, men vi savner litt
av det Zpeytypiske i denne som
mer føyer seg inn i rekken av
gode, men litt anonyme halvaksjonstenger.

