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– tynnere
STOR ELV OG BLANKE FORHOLD:
Presis presentasjon på lang
distanse er arbeidsoppgave for de
nye 9-foterne i klasse 5.

9

-fotere i AFTM-klasse 5
er fortsatt storselgere
til innlandsfiske her til
lands, og det produseres knapt
en serie som ikke inneholder
minst ei stang i denne lengden
og klassen. Sist vi hadde dem
til stortest var i 2009, og for å
begrense antallet til det overkommelige, var vi strenge på
at bare nyheter fra de to siste
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årene fikk være med. Likevel fikk vi inn 30 stenger.
I år var kriteriene de samme: Bare nyheter fra
2011 og 2012 ble invitert, og vi fikk inn 17. For tre
år siden var de 30 stengene fordelt på 22 merker.
I år var det halvparten, hvorav bare én nykommer.
Noen merker uteblir naturlig nok fordi de ikke har
nye serier fra de siste to årene, men langt de fleste
fordi de rett og slett ikke lenger eksisterer, eller
ikke importeres til det norske markedet. Noen har
nok vært døgnfluer som knapt vil bli husket eller
savnet, men andre er gamle storheter som har

satt spor i årtier, og fortsatt har sine tilhengere,
som Thomas & Thomas, Vision og Fenwick. Men
vi må forholde oss til dem som er igjen, og selv
om det er enklere å forholde seg til 17 enn til
30, ble testen langt fra noen spasertur i parken.
Konkurransen i toppen er nemlig tettere enn noen
gang.
Nano eller ikke?
I 2009 hadde vi Orvis Helios med i en stortest for
første gang, og selv om flere fikk toppkarakter,

gtest
toppen

17 nye nifotere i # 5

i bredden
Tre år er gått siden forrige stortest av
Den Norske Folkestanga. Spørsmålet er
om nanoteknologien har revolusjonert
markedet eller om det fortsatt er mulig
å få ei toppstang for en billig penge?

skilte denne seg ut som den første i den nye
såkalte nanoteknologien, som veldig enkelt sagt
går ut på å erstatte lim (resin) med fiber, og
dermed oppnå økt spenst i forhold til vekt (Alt om
Fiske nr. 6 og 10/ 2011). Siden den gangen har de
fleste store konkurrentene tatt utfordringen, og
om det ikke er en revolusjon på gang, så er det
ingen tvil om at det er et merkbart teknologisk
framskritt.
Av de fem stengene som angivelig er produsert
i den nye teknologien, har fire fått karakteren 9

eller 10 i denne testen. Siden det er toppseriene
til de store merkene som naturlig nok får nyte
godt av framskrittet først, ser vi nå også et bedre
samsvar mellom pris og kvalitet. «Det lille ekstra»
koster dyrt, men du får det om du er villig til å
betale. Slik har det ikke alltid vært. Det er ikke
lenger mulig for ei billigstang å gjøre et skikkelig
skrell, men Zpey viser med sin Dreamcatcher at det
med solid stangbyggerkunst er mulig å plassere
seg tett oppunder de beste «hi tec»-konkurrentene
også med tradisjonell grafitt. At det ikke hjelper

med nano når konstruksjonen ikke holder mål,
viser på den andre siden Scierra. Stanga taper
riktignok mest på at den er feilklassifisert, men
også på en ujevn aksjonskurve. Dette er også den
eneste stanga med nano (ANT= advanced nano
technology) skrevet på klingen. Vi er likevel ikke
imponerte over verken vekt eller spenst.
Hva koster en logo?
Om ikke billigstenger lenger gjør furore helt i
toppen, er bildet et annet når vi går litt ned på
n r. 5 2 0 1 2 A l t o m Fi s ke
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som legger sjela i jobben, kan resultatet likevel bli
oppsiktsvekkende bra.
9+10 =6

Nei, dette er ikke ny, avansert matte, men en
nøkkel til å oversette den gamle terningen til vår
nye poengskala fra 1 til 10. Også i terningens tid
var nåløyet til toppkarakteren trangt, men ikke
helt uten slingringsmonn. Nå er konkurransen
skarpere og tettere enn noen gang, og vi ser
behov for å skjerpe inn i toppen. Vi har derfor som
utgangspunkt at de som i denne testen får 9 eller
10 er stenger som ville kvalifisert til en sekser om
vi hadde fortsatt med terning. Det betyr slett ikke
KLARE FOR TEST: Isen er gått, og det er tid for
at alle som fikk toppkarakter i 2009, ville fått en
test av vårens stangnyheter.
nier eller tier i dag, for verden
har som nevnt gått framover.
stigen, der vi blant andre
I tillegg til teststengene
finner de store merkenes
Testerne
hadde vi nå med Guideline
serier på nivå to og tre.
Terje Bomann-Larsen (63): Fisket med flue
Lpxe, som var en av vinnerne
Nå som før er disse jevnt
siden tidlig barndom, og har vært borti det
i 2009. Vurdert mot dagens
over ganske like, med en
meste; fra bambus og massiv glassfiber til
kandidater holder vi den til
forutsigbar halvaksjon
moderne grafitt. Aktiv i sportsfiskepressen
en sterk åtter, på grensen
og bygget i et materiale
siden 1980 og tester av fluestenger for
Flugfiske i Norden og Alt om Fiske siden
til 9. De som nå får 8 og 7,
som klart skiller dem fra
tidlig på 90-tallet.
er stenger som tidligere ville
stallkameratene i toppseriene.
Tom Skyrud (50): Fluefisker i mer enn
havnet i den mer romslige
Logoen til gamle aristokrater
30 år, aktiv som forfatter og skribent i
«femmersekken». Alle disse
som Orvis og Hardy eller
sportsfiskepressen. Tester av fluestenger
er helt OK stenger som
grafittalderens markedsledere
i ulike blader i mer enn 20 år. Tidligere
er hyggelige å ha med på
Sage og G.Loomis, kan
landslagsutøver i casting, og siden aktiv
konkurransefisker med deltakelse i sju VM
fisketur. Men når vi kommer
kanskje synes gjevere en
for Norge.
ned på 6 og lavere, er det
hjemlige Guideline eller
snakk om litt større feil og
Eikre-fly, men denne – som
mangler, som påtagelige
tidligere tester – viser at det
ujevnheter i aksjonen eller – i ett tilfelle – åpenbar
lønner seg å droppe statuslogoen dersom du ikke
feilklassifisering.
vil eller kan betale for toppmodellen. Når vi gir
en sjuer til Guideline EXP 4 til 999 kr, og samme
Slik har vi vurdert
karakter til G.Loomis PRO 4X og Sage VPX, er



det fordi vi mener kastegenskapene er omtrent
jevngode. Pris er fortsatt ikke noe vi tar hensyn
til i vår karaktersetting, og når heller ikke finish
eller utstyr hos Guideline-stanga ligger tilbake for
de fire ganger så dyre konkurrentene, så snakker
vi faktisk om 3000 kr for en logo! Om du nå synes
4000 kr er en OK pris, kan du for denne summen
også få en Zpey Dreamcatcher som hos oss scorer
to poeng høyere!
Ingen produsenter – verken små eller store
– legger særlig ressurser i produktutvikling på
de rimeligere seriene. I den grad ressursene
tillater, blir kompetanse og teknologi pløyd inn
i toppstengene. Du kan nesten som en regel
forvente at toppserier fra mindre produsenter
holder høyere kvalitet enn b-seriene fra de store.
Vel har de ikke de samme ressursene til å skaffe
seg den nyeste teknologien først, men har de
folk som vet hvordan gode stenger skal være, og
60
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Ørret- og annet innlandsfiske med tørrfluer, nymfer
og mindre streamere er fortsatt hovedarena
for femmerstengene, og de sprekeste er riktige
storelvstenger, som kan presentere flua med
kontroll opp mot 30-metersmerket, også nå du står
godt utvadet. Kast over hodet blir da den viktigste
disiplinen, men vi har selvsagt også gjort noen
speykast med dem. Noen aksjonstyper –gjerne litt
dyp, men med stivere topp – egner seg bedre enn
andre til denne typen kast, men det er snakk om
nyanser, og generelt kan vi si at de som går best
over hodet også er best på spey. Alle stengene
i toppsjiktet utfører alle oppgaver til vår fulle
tilfredshet, og det er vanskelig å skille dem på det.
Når de likevel gjør jobben på litt ulik måte, er det
først og fremst fordi de har ulik aksjon.
Av de fem toppkandidatene skiller Sage One
og Zpey Dreamcatcher seg litt fra de øvrige. Sages
toppmodell har det vi vil kalle toppaksjon, ved at

det meste av kastarbeidet gjøres av stangas øvre
deler. Ofte blir slike stenger for stive i rota, og/
eller løse i toppen, men Sage har denne gangen
virkelig fått det til, og det honorerer vi. Liker du
toppaksjon, er dette stanga du skal ha, men vil du
ha en som jobber i dybden, er Zpey Dreamcatcher
et bedre valg, selv om den har fått ett poeng
mindre av oss. Det er ikke fordi vi liker toppaksjon
bedre enn trekvart, men fordi spensten i grafitten
ikke helt er den samme hos Zpey som hos Sage.
De tre siste har vi plassert i den store sekken
for halvaksjon, et begrep som krever nyansering:
For stenger i simplere materialer betyr halvaksjon
at det meste foregår rundt midten, men «hi
tech»-stengene aktiveres i større grad i forhold
til belastningen, og når du trykker på, er rotdelen
slett ikke vond å be. Dypest av disse går Loop
Cross 1, der aksjonen ved større belastning nærmer
seg trekvart. Den har også lengre arbeidsvei og
kjennes roligere og mykere enn G.Loomis NRX og
Hardy Zenith, som har den korteste slaglengden.
Her er det rom for personlige preferanser, så vi
skal ikke gjøre valget for deg. Men når vi har satt
Hardy Zenith – og Sage One – et lite hakk foran de
øvrige, er det fordi de disse gjør jobben med minst
anstrengelse fra kasteren.
Dette er i noen grad basert på følelse, men
også vekta viser at når rotdelen med håndtak og
snellefeste i varierende vekter er trukket fra, er
Hardy og Sage også lettest av de spenstige. Her
er det verdt å merke seg at noen gram i toppen
kjennes betydelig tyngre enn i rotdelen. Derfor
har vi spesifisert vekta av rotdelen for seg. Når du
trekker denne fra totalvekta, får du en pekepinn
på hvor tung stanga kjennes når du kaster med
den. Siden alle stengene er firedelte, er det enkelt
å sammenligne.

Favoritter og bestekjøp
Så langt har vi vært så objektive som mulig.
Når vi velger favoritter, gjør vi det uten å skjele
til prislappen. Det gjør vi ikke før vi vurderer
bestekjøp. Om utstyr og finish holder grei
standard i forhold til prisen, vil kandidatene i
regelen finnes blant dem som scorer høyest på
poengskalaen i forhold til pris. Blant 10-erne
er det Sage One (5595 kr), blant 9-erne Zpey
Dreamcatcher (3999 kr). Eikre-fly Fluvius M (2798
kr) er billigst blant 8-erne. Blant dem som har
fått 7, kommer Guideline EXP 4 (999 kr) ut som
den klart rimeligste, og siden den også er billigst i
hele testen, er det ingen med lavere score som er
aktuelle. Hvilke vi så velger av disse fire, vil være
avhengig av hvor vi synes vi får mest for pengene
– og naturligvis av lommebokas tykkelse.

gtest
Testsnører

Zpey Ultimo WF 5F er et kortklumpsnøre med klumplengde 9,5
meter og klumpvekt 12,5 gram (se snøretest side 52). Scientific
Angler GPX WF 5F er et allroundsnøre med medium klumplengde
(11,5 meter/12,5 gram), og Scientific Angler VPT WF 5F en
moderat long belly med klumplengde 12, 5 meter som veier 14
gram.

A.Jensen TITAN

Markedsføres av: Topwater.no,
tlf 980 11 133 – topwater.no
Antall deler: Fire
Vekt: 105 g (rotdel 73 g)
Garanti: Livstid til registrert eier
Rigging: Én snørefører og ni
énbeinte snakeringer, half wells
håndtak og snellefeste med grafittinnlegg og fighting butt.
Futteral: Corduratrukket stangrør
med isydde lommer.
Aksjon: Topp
Kommentar: A.Jensen er eneste
nye merke i testen, men denne
stanga overbeviser ikke. Vekt og
utstyr signaliserer kraft, men når
vi drar på, merker vi en ujevnhet i
aksjonen som gjør at vi mister den
gode kontakten mellom bunndelen
og en litt for løs topp. På moderate
kastlengder leverer den OK, men
presisjonen på distanse blir ikke
god nok. Prisen er hyggelig, men
konkurrentene i denne prisklassen
ligger hakket foran.

Eikre Fly
Fluvius M

Markedsføres av: Eikre Fly,
tlf 962 34 753 – eikre-fly.no
Pris: 2798 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 91 g (rotdel 64 g)
Garanti: 10 år mot fabrikasjonsfeil.
Rigging: Én snørefører og ni snakeringer, half wells håndtak og snellefeste med grafittinnlegg.
Futteral: Tøypose og corduratrukket
stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Eikres Fluvius-modeller
kommer i to versjoner, der M har
den dypeste aksjonen. Den ligger
likevel innenfor det vi karakteriserer som halv, en aksjonstype som
de aller fleste fluekastere vil finne
seg til rette med, når den er jevn
og fin som her. Fluvius gjør jobben
på alle distanser og alle typer kast,
men selv om materialet er godt,
mangler det litt på spensten til de
beste i testen. Til gjengjeld er prisen hyggelig!

Toms

Bestekjøp
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G.Loomis NRX

G.Loomis PRO 4X

Guideline Exceed

Markedsføres av: Elbe Normark,
tlf 67 16 74 00 – elbe.no
Pris: 3999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 93 g (rotdel 62 g)
Rigging: Én snørefører og ni énbeinte snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med korkinnlegg.
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og corduratrukket
stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Denne nifoteren er
en ganske typisk representant
for budsjettseriene til de store
amerikanske merkene. Den har en
ukomplisert halvaksjon de fleste vil
komme overens med, men grafitten
er ikke av samme kvalitet som i
NRX, og du må jobbe mer for å få
ut maks ytelse. PRO 4X er ikke på
noen måte feilklassifisert, men vi
synes den gjør en bedre jobb med
den distinkte Zpey Ultimo enn med
den noe lengre Scientific Angler
GPX-klumpen.

Markedsføres av: Guideline AS,
tlf 400 06 980 – guideline.no
Pris: 1999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 88 g (rotdel 58 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: To snøreførere og sju snakeringer, half wells håndtak og snellefeste med treinnlegg.
Futteral: Tøypose og corduratrukket
stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Exceed er en av to nye
budsjettserier fra Guideline, og
denne nifoteren gir umiddelbart et
godt inntrykk. Stanga er velbygd,
med en jevn, forutsigbar halvaksjon
som gjør en tilfredsstillende jobb på
alle typer kast innenfor “normale”
distanser. Materialet har ikke den
ekstra spensten som kreves for å
strekke ut hele snøret og servere
flua med presisjon rundt 30-metersmerket. Utstyr og finish er bedre
enn hva vi vanligvis finner i denne
prisklassen.

Guideline

Guideline

Hardy

EXP 4

Reaction

Marksman 2

Markedsføres av: Guideline AS,
tlf 400 06 980 – guideline.no
Pris: 999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 94 g (rotdel 65 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: To snøreførere og sju
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg.
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Vi har fra tid til
annen testet overraskende
gode stenger til under tusenlappen, men aldri med utstyr
og finish på dette nivået. Alt
som er sagt om kasteegenskapene til Excced ovenfor,
kan uten fratrekk gjentas for
EXP 4X, men som et pluss for
nybegynnere svarer den en
aning tidligere når du mater ut
snøret. Hverken finish, utstyr
eller korkkvalitet røper hvorfor
du skal slippe med halve prisen
i forhold til Exceed, så løp
og kjøp!

Markedsføres av: Guideline AS,
tlf 400 06 980 – guideline.no
Pris: 6799 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 100 g (rotdel 71 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: To snøreførere og sju
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg og
fighting butt.
Futteral: Tøypose og stangrør
av metall
Aksjon: Halv
Kommentar: Guideline har de
seinere årene scoret høyt i våre
tester med stenger til hyggelige
priser, og derfor blir vi litt skuffet
over flaggskipet Reaction. Stanga
har stilig design, og aksjonen er
jevn, men den mangler den ekstra
snerten som vi finner hos «hi
tec»-modellene til konkurrentene.
Reaction presenterer kontrollert på kort- og mellomdistanse,
men sliter med å sette pintrange
bukter som skjærer gjennom vind
og strekker ut hele snøret med
presisjon.

Markedsføres av: Fairpoint A/S, tlf.
+45 48 14 24 12 – hardyfishing.com
Pris: 3799 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 90 g (rotdel 66 g)
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: Én snørefører og ni énbeinte snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste av metall.
Futteral: Tøypose og metallrør
i pose
Aksjon: Halv
Kommentar: Hardy Marksman 2 svarer tidlig når du mater ut snøret, og
fungerer bra for fiske i mindre elver
og vann der flua stort sett skal
presenteres på moderat distanse.
Men når du ønsker å dra på, vil
den ganske myke toppen ikke helt
være med på leken. Denne Hardyen
blir derfor mer ei finfiskestang for
rolige forhold enn et våpen for
store elver der det også skal kastes
større fluer i vind. Marksman 2
kommer bedre ut med det lettere
SA GPX enn med Zpey Ultimo.

Markedsføres av: Elbe Normark,
tlf 67 16 74 00 – elbe.no
Pris: 7999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 95 g (rotdel 66 g)
Rigging: To snøreførere og åtte
énbeinte snakeringer, half wells
håndtak og snellefeste med grafittinnlegg.
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og stangrør i grafittmateriale
Aksjon: Halv
Kommentar: G.Loomis toppmodell leverer som forventet helt i
toppsjiktet. Aksjonen er jevn, og
spensten i materialet er meget god.
Som de andre toppstengene, kommer den særlig til sin rett i store
elver der du står dypt utvadet og
skal presentere presist på maks
distanse. Aksjonskurven er ganske lik Hardy Zeniths, men NRX er
en anelse mykere. Begge gjør alle
arbeidoppgaver til toppkarakter,
men NRX krever litt mer innsats av
kasteren.
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Hardy Zenith

Loop Cross 1 MC/

Markedsføres av: Fairpoint A/S, tlf.
+45 48 14 24 12 – hardyfishing.com
Pris: 5899 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 88 g (rotdel 63 g)
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: Én snørefører og ni énbeinte snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste av metall.
Futteral: Tøypose og metallrør
i pose
Aksjon: Halv
Kommentar: “Hi tech”-serien Zenith
har i høy grad vært med på å bringe
den gamle storheten Hardy tilbake
i toppen, og denne nifoteren følger opp: Umiddelbart kjennes den
lett – mer som en firerstang – men
kreftene er der, og den takler alle
testsnørene med autoritet. Flua
blir levert med presisjon på alle
distanser, og ved alle typer kast,
og selv om den er rask, er det aldri
noe problem å kjenne hva den gjør.
En klar favoritt for lett tørrfluefiske
i store elver og vann.

MF

Mid Flex

Markedsføres av: Loop Tackle Norge,
tlf 51 57 09 90 – looptackle.se
Pris: 6490 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 93 g (rotdel 66 g)
Garanti: 1 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: Tøypose og stangrør av
metall
Aksjon: Halv/trekvart
Kommentar: MC/MF står for mid
curve/mid flex, og aksjonen i Loops
nye flaggskip går litt dypere og
klingen får noe lengre arbeidsvei enn
for eksempel Hardy Zeniths. Når du
drar på, kjennes den nesten myk,
men når du tenker at den skal gi seg,
kommer snøret i trang bukt, med høy
hastighet og strekker seg hele veien
ut til flua. Også dette er ei stang for
forhold der du vil presentere lett
og kontollert med stor rekkevidde,
men den er litt mer arbeidskrevende
enn Zenith.

Markedsføres av: Nordic Outdoor,
tlf 37 00 28 00 – nordic-outdoor.no
Pris: 4599 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 76 g (rotdel 48 g)
Garanti: 25 år uansett skadeårsak.
Rigging: Én snørefører og ni snakeringer, half wells håndtak og snellefeste med grafittinnlegg.
Futteral: Corduratrukket rør med
isydde lommer.
Aksjon: Halv
Kommentar: Helios og Hydros
er Orvis’ «hi tech»-serier, som
vi har testet tidligere. Nå står
Access for tur, og de dyktige
Orvis-konstruktørene har også her
gjort en utmerket jobb, men det
merkes at materialet her ikke har
den samme spensten som vi finner
i toppstengene. Orvis betegner
aksjonen som mid flex – vi kaller
den halv – og de fleste vil nok
komme overens med den. Men når
prisen nærmer seg 5000 kr, ville vi
nok vurdert å bla opp litt til for ei
toppstang.

Terjes

Favoritt

Orvis Access
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Pool 12 Nitro

Pool 12 TNT

Sage One

Markedsføres av: Nordic Outdoor,
tlf 37 00 28 00 – nordic-outdoor.no
Pris: 2499 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 98 g (rotdel 66 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: To snøreførere og sju
énbeinte snakeringer, half wells
håndtak og snellefeste med grafittinnlegg.
Futteral: Tøypose og corduratrukket
stangrør.
Aksjon: Halv
Kommentar: Samme pris som Nitro,
men TNT er lettere, stiligere (i våre
øyne), og kommer i bedre innpakning (rør med løs pose). Når også
kastegenskapene er bedre, blir
valget lett. Denne har en dypere
og klart jevnere aksjon enn stallkameraten. Den setter snørebukta
enkelt, og på moderat distanse
er det lett å få fin strekk på fortommen. Om du vil sende flua på
langtur, holder ikke spensten og
presisjonen tritt med de beste.

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– nfisk.no
Pris: 5595 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 77 g (rotdel 52 g)
Garanti: 30 år for første eier.
Rigging: Én snørefører og ni
snakeringer, full wells håndtak
og snellefeste med treinnlegg.
Futteral: Tøypose og stangrør
av metall
Aksjon: Topp
Kommentar: Det er vanskelig
å bygge gode stenger med
toppaksjon, men med dyktige
konstruktører og førsteklasses
materiale, viser Sage at det lar
seg gjøre. Med en topp som er
myk, men aldri gir seg, og en
bunn som er kraftfull, men ikke
stivere enn at den formidler
impulsene til kastearmen, setter Sage One automatisk de
trange, dynamiske buktene
som sender også større fluer
langt av sted med høy presisjon. En storelvfavoritt, også
for litt tyngre fiske.

Sage VPX

Scierra a.n.t.

Zpey

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
Kommentar: «Beste Sage på
lenge», sa vi da vi testet VPX
i # 6 i fjor, men denne følger
ikke helt opp forventningene.
Aksjonen kjennes ikke hundre
prosent jevn, og stanga blir litt
veik i denne konkurransen. Den
liker ikke å presses hardt, men
fungerer helt greit til et fiske
som ikke stiller altfor store krav
til rekkevidde og presisjon. Av
testsnørene kommer den best ut
med Scientific Anglers GPX med
moderat klumpvekt og -lengde.

Markedsføres av: Svendsen
Sport, tlf +45 46 19 19 13
– svendsen-sport.com
Pris: 2499 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 104 g (rotdel 69 g)
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier.
Rigging: To snøreførere og sju
snakeringer, full wells håndtak
og snellefeste av metall med
fighting butt.
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Topp
Kommentar: Utstyret signaliserer en høyere klasse, og vi må
sjekke at det faktisk står «5» på
klingen. Det gjør det, men ladet
med femmersnøre er det bare
toppen som kommer i arbeid, og
først når vi setter den opp med
Guideline Coastal med 16-grams
klump fra fjorårets seksertest,
blir det liv i bunndelen. Den kan
med fordel belastes enda tyngre,
men det kan ikke toppen. Vi
ville gitt høyere score i en test
av sekserstenger, men vurdert
som femmerstang blir det bare
en toer.

Markedsføres av: Zpey Systems AS,
tlf 966 27 277 – zpey.no
Pris: 3999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 92 g (rotdel 64 g)
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil
for første eier.
Rigging: Én snørefører og åtte
snakeringer, full wells håndtak og
snellefeste av metall med fighting
butt.
Futteral: Tøypose og rør av aluminium
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Zpey er tro mot sin
filosofi, og for alle som elsker dyp
aksjon med kort slaglengde, kan
dette være drømmestanga. For kastere som bare har erfaring med tradisjonell halvaksjon, kan det ta litt
tid å bli fortrolig med rytmen, men
når du gjør det, vil du oppleve ei
stang som strekker snøre og fortom
med forbilledlig kontroll, både ved
over- og underhåndskast. Spensten
i materialet er god, men matcher
ikke helt de aller råeste. Derfor er
prisen desto hyggeligere!

Markedsføres av: Nordic
Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 2499 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 112 g (rotdel 82 g)
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: Én snørefører og ni
snakeringer, half wells håndtak
og snellefeste av metall.
Futteral: Corduratrukket stangrør med isydde lommer.
Aksjon: Topp/halv
Kommentar: Denne stanga
er den tyngste i testen, men
overvekta ligger i sin helhet i
snellefestet. Her merkes det
ikke så tydelig, men med ei
kraftig snelle – f.eks. i støpt
aluminium – kan den fort bli
baktung! Det meste av kastarbeidet foregår i toppseksjonen,
og dessverre er ikke aksjonen
helt jevn. Tilbakemeldingene
blir noe utydelige, særlig når
vi drar på litt ekstra, og den
litt for myke toppen begynner
å gi seg.
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