laksest
Enhånds
laksestenger
12 tøffe til test

Sverger du til enhånds, også når

elva og laksen er stor? Da kommer

du vanskelig utenom en 9 1/2- eller
10-foter i klasse 8.
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I

fjor testet vi switchstenger
for omtrent de samme snørevektene, og kunne konkludere med at de fleste 11- og
11 1/2-foterne hadde sin styrke
Terje
Bomannsom lette tohåndstenger. Det
Larsen
skyldtes i første rekke lengden,
Tekst
som fort blir tungt å håndtere
Terje
med en hånd gjennom en lang
Bomannfiskedag langs lakseelva. Det går
Larsen
og Petter
greit om du veksler mellom ulike
Berg/
teknikker, men om du hører til
HM-Foto
dem som sverger til enhånds og
Foto
aldri kaster tohånds før du må
opp på de lengste stengene i de
tyngste klassene, er du sannsynligvis bedre tjent med
en ren enhåndstang. Går vi ned en til to fot i lengde blir
slitasjen betydelig mindre, uten at det nødvendigvis
går ut over kastlengder eller presentasjon. I de større
elvene vil du med en 10-fots enhåndsstang kunne
dekke like mye elv med overhåndskast og dobbeltrekk
som du gjør med lettere tohåndsstenger og speykast,
og du presenterer med større finesse. Det skyldes ikke
bare at overhåndskastet som regel medfører mindre
plasking enn de fleste speykast, men også at klumpen
på et enhåndssnøre i klasse 8 veier rundt regnet 10
gram mindre enn en tohåndsklump med samme AFTMbetegnelse.
Klasse 8
I følge AFTM-tabellen skal de første 9,14 meterne
av et snøre i klasse 8 veie mellom 13,1 og 14,1 gram,
men slike åttersnører finnes ikke på dagens marked. G.Loomis Native Run veier godt og vel 18 gram
ved denne lengden, og 20 i full lengde (10 meter).
Guideline Pounch Pro WF 8F har en 12 meter lang
klump som veier 17 gram ved AFTM-merket, og 22
gram totalt. Man må gjerne mene at disse snørene
er feilklassifisert, men de er ganske typiske for hva
dagens åttersnører veier, og som moderne stenger i

denne klassen er dimensjonert for å bære. Noen merker – Scierra og Zpey – har i tillegg til AFTM-klasse
også angitt anbefalt klumpvekt på sine stenger. Dette
er i og for seg prisverdig tilleggsinformasjon, men
sier ikke så mye når det ikke er oppgitt noen lengde
som disse grammene skal fordele seg på. Siden det
oppgitte vektene ligger mellom 15,5 og 17,5 gram, må
vi gå ut fra at det dreier seg om relativt korte klumper.
For å være på den sikre siden har vi tatt med en Zpey
Unique klump på 17 gram/ 9,5 meter. Den er riktig nok
merket AFTM 7, men ligger godt over tabellkravet til
AFTM 8. I lettere klasser er sprikene mye mindre, og vi
kan i noen grad si om en stang er feilklassifisert, men
her vil vi heller bestrebe oss på å informere om hvilke
snører som passer de ulike stengene best.
Ulike stenger
– samme terningkast
Hele ni av tolv har høstet en femmer på terningen vår.
Det skyldes hverken beslutningsvegring fra testerne
eller at teststengene er veldig like. Hadde vi hatt fjorårets skala fra 1 til 10, ville femmerne vært fordelt på
sjuere og åttere - og kanskje en nier eller to, men på
en mer grovkornet terning blir det vanskelig. Det er
nemlig ingen dårlige stenger i denne testen, så å gå
under fire ville vært misvisende. På den andre siden er
det bare en stang her som har «wow-faktoren» vi forventer hos en testvinner. Noen ligger tett oppunder,
mens andre henger på kanten til fire, og vi satser på
at teksten vil fortelle hvilke det gjelder. Enda viktigere
er det at du velger riktig stang til ditt fiske, og hvilken
det er kan du ikke lese av terningen. Stengene for
lange overhåndskast i store elver finner du først og
fremst blant de mest spenstige tifoterne, og toppmodellene fra Sage, Orvis og G.Loomis har definitivt
potensiale til å vinne kastekonkurranser. Men vi tester
for fiskere, ikke for castere, og laksefiske i store elver
betyr som regel lange pass og mange kast i løpet av
fiskedagen. Og selv om disse stengene er imponerende lette på vekta, er de ganske kraft- og konsentra-

sjonskrevende å kaste med. Her er godt med reserver
når stor fisk skal kjøres, men du får dem ikke med i
kastarbeidet uten betydelig egeninnsats. Derfor går
ingen av storfavorittene helt til topps. Lettere å håndtere er de rimeligere konkurrentene fra Guideline og
Loop, men disse har ikke helt det frasparket som kreves for en toppkarakter.
Den beste kombinasjonen av styrke og
letthåndterlighet finner vi i Zpey Infinity. Vekta
viser riktig nok satte 149 gram, men klingen – der
vekt betyr mest - er blant de letteste. Selvsagt
hjelper det at den er 15 cm kortere, men viktigere
er aksjonen, der rotdelen kommer tidlig med i
kastarbeidet samtidig som ingen ting gir seg om
du drar på for fullt. Når Zpeys designere får til dette
med konvensjonell grafitt, vet vi at det også er mulig
med nyeste nanoteknologi, også om stanga er en
halv fot lengre. Det så vi eksempler på i fjorårets
switchtest der de beste 11-foterne dro klare fordeler
av teknologisk forsprang. I andre enden av skalaen
finner vi representantene fra Scott og Thomas &
Thomas. Særlig førstnevnte kan fort være en favoritt
til lettere fiske i noe mindre elver, der det også er
aktuelt å jakte sjøørret med lettere flyteliner. Her vil
speyegenskapene komme oftere til nytte, og de er
best hos de litt dypere stengene.
Hva vi vurderer …
Som alltid er det kastegenskapene som står i fokus når
vi tester stenger, og det er særlig to faktorer som er
avgjørende: Spensten i grafitten og at aksjonskurven
er jevn. Det sistnevnte kravet gjelder enten det er
snakk om topp-, halv- eller trekvart aksjon. I utgangspunktet foretrekker vi ingen aksjonstyper framfor
andre, men vi må i noen grad vurdere dem i forhold
til bruksområdet. En ganske ekstrem toppaksjon, som
den vi finner i Sage One, vil eksempelvis fungere godt
når du står godt utvadet og kaster over hodet i ei stor
elv, men har sine begrensninger når det kommer til
ulike varianter av speykast.
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laksestenger

… og hva vi ikke
vurderer

Stenger til laksefiske skal selvsagt også ha rygg til å
kjøre stor fisk, også storlaks om du skulle være så
heldig. Her vil det være en forskjell på disse stengene,
men siden vi dessverre ikke får testet det på realistisk
vis, gir våre eventuelle vurderinger heller ikke utslag
på terningen. Finish og pris har heller ingen innvirkning på den, men er med når vi velger favoritter og
bestekjøp. Utstyret ellers er heller ikke noe som vises
på antall øyne, med mindre det påvirker kasteegenskapene. Vi mener for eksempel at Zpey med fordel
kan droppe det spesielle forlengerhåndtaket og heller
sette inn et lettere snellefeste, men så lenge vi ikke
merker de ekstra grammene når vi kaster, er sekseren ikke truet. Et noe ulogisk fenomen er at mange
produsenter øker dimensjonen på håndtaket med
AFTM-klassen. At alle i denne testen har såkalt full
wells design er forventet, men er det noen fornuft i at
et slikt håndtak på en #8-stang skal være tjukkere enn
et tilsvarende på en i #5? Våre hender vokser jo ikke
om vi bytter til kraftigere stang! I denne testen er det
Terje som får lyst til å bruke fil og slipepapir på noen
av de kraftigste håndtakene, mens Tom med to nummer større never stort sett er fornøyd. Vurderingen
blir med andre ord høyst subjektiv, og får ingen
betydning for karakteren.
Subjektive er vi absolutt når det kommer til favoritter og bestekjøp. Med kun en sekser på lista, er det
gitt at vi begge har Zpey Infinity som favoritt, men vi
deler oss på bestekjøp. Det kan kanskje virke rart at
Terje velger Guideline Exceed framfor Scierra HMX når
karakteren er den samme, og Scierraen er 700 kr billigere, men det lar seg forklare ved at Exceeden vurderes som en litt sterkere «femmer», og som 10-foter
er det den som gir mest for kronene.

Testsnørene: G.Loomis Native Run SH8I,
Guideline Pounch Pro WF 8F Zpey Unique SH 7F.
Merk at selv om Native Run veier to gram mindre
enn klumpen på Pounch Pro, er det likevel Native
Run som gir størst belastning. Det skyldes at
høyere densitet og kortere klump gir høyere
hastighet.

Testerne
TOM SKYRUD:
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.
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Terningens
tale
Styr unna!

Brukbar stang, men heller ikke mer.

Jevnt over middelmådig, eller svært
smalt bruksområde.
God stang til sitt bruk – om du vet hva
du skal ha, og prisen er riktig.
Meget god stang som jevnt over ligger et lite hakk under de beste, eller
som er «spesialist» med et smalere
bruksområde.
Helt i toppen på de viktigste kriteriene. Ikke nødvendigvis best på alt,
men over snittet på alle punkter.



«Vinnere»
Tom og Terjes favoritt:
Zpey Infinity

Toms bestekjøp:

Scierra HMX

Terjes bestekjøp:
Guideline Exceed



TERJE BOMANN-LARSEN:
isket med flue siden tidlig
barndom, og fisker allsidig
etter alle arter med fettfinne, helst med enhåndsutstyr.
Journalist i sportsfiskepressen siden 1980 og tester av
fluestenger og -snører for
Flugfiske i Norden og Alt om
Fiske siden tidlig på 90-tallet.

G.Loomis NRX

G.Loomis PRO 4X

Markedsføres av: Normark Norway AS
elbe.no, tlf. 67167400
Pris: 8499 kr
Lengde/antall deler: 10´/4
Vekt: 137 g. Rotdel: 92 g
Rigging: 2 snøreførere og 9 enbente snakeringer, full wells-håndtak, snellefeste
med grafittinnlegg og fighting butt
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og stangrør i grafittmateriale
Aksjon: Halv

Markedsføres av: Normark Norway AS
elbe.no, tlf. 67167400
Pris: 3999 kr
Lengde/antall deler: 10´/4
Vekt: 131 g. Rotdel: 84 g
Rigging: 1 snørefører og 9 enbente snakeringer, half wells-håndtak, snellefeste
med korkinnlegg.
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose og corduratrukket
stangrør
Aksjon: Halv

Kommentar: Toppmodellen fra G.Loomis
er ikke spesielt lett, men har spenst så
det holder. Aksjonen er jevn og fin, men
du må jobbe litt for å hente ut potensialet. 17-grams klumpen blir i letteste laget
for NRX, men med de tyngre testsnørene
gjør den en utmerket jobb, både på speyog overhåndskast. I likhet med konkurrentene fra Orvis og Sage er dette ei
stang for større elver og stor fisk.

Kommentar: PRO 4X er en ganske typisk
representant for rimeligere serier fra de
store amerikanske merkene. Den ligger
nær NRX i vekt, men kjennes klart tyngre
å kaste med. Liksom den dyrere stallkameraten er den en jevn og grei halvaksjon, men det er tydelig forskjell når det
kommer til spensten i grafitten. PRO 4X
presterer helt OK på alle kriterier, men
heller ikke mer. Skal du ha G.Loomis vil vi
anbefale NRX. Det koster å være kar.

tenger
i #8

Guideline Exceed

Loop Evotec MF

Markedsføres av: Guideline AS
guideline.no, tlf 40006980
Pris: 2399 kr
Lengde/antall deler: 10´/4
Vekt: 135 g. Rotdel: 92 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov + Guideline
I-Express
Rigging: 2 snøreførere og 9 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste i metall
med fighting butt
Futteral: Tøypose og corduratrukket
stangrør
Aksjon: Halv

Markedsføres av: Loop Tackle AS
looptackle.no tlf. 92266000
Pris: 3090 kr
Lengde/antall deler: 10´/3
Vekt: 137 g
Garanti: 1 års full garanti uansett bruddårsak + 24 år mot fabrikasjons/materialfeil
Rigging: 2 snørefører og 8 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste i metall
med fighting butt
Futteral: Tøyose og corduratrukket rør.
Aksjon: Halv - trekvart

Kommentar: Til denne prisen forventer
vi ikke samme punch i materialet som i
de dyre «nano»-stengene, og får det heller ikke. Men Exceed er velbygd med en
jevn halvaksjon som de fleste vil oppleve
som lett å håndtere til alle typer kast og
fiskesituasjoner. Alle testsnørene går
helt greit. At korkkvaliteten og finishen
forøvrig holder mål, gjør denne til en het
kandidat til «bestekjøp» blant tifoterne.

Kommentar: Testens eneste tredelte er
også ei god stang til en sympatisk pris.
Den jobber litt dypere enn Guideline
Exceed, og takler helt greit alle typer kast
med relativt lite kraftbruk, særlig med
flytelinene. Men ønsker du å trykke på
litt ekstra, er Evotecen ikke like villig, og
gir seg litt. Vår teststang har konvensjonelt håndtak, men den fås også med det
spesielle sekskantede Evotec-grepet om
du måtte ønske det.

Orvis Helios2
Tip Flex

Markedsføres av: Nordic Outdoor
nordic-outdoor.no, tlf. 37002800
Pris: 7499 kr
Lengde/antall deler: 10´/4
Vekt : 113 g. Rotdel: 69 g
Garanti: 25 år uansett skadeårsak.
Rigging: 2 snøreførere og 9 snakeringer,
full wells-håndtak, snellefeste med grafittinnlegg og fighting butt
Futteral: Tøypose og rør av grafittmateriale.
Aksjon: Halv
Kommentar: Etter tidligere tester var forventningene til annengenerasjons Helios
rimelig skyhøye, men denne innfrir ikke
helt. På vekta er den lettest av alle, men
den kjennes ikke like lett når den skal settes i arbeid. Her er potensiale i massevis,
men du får det ikke ut uten egeninnsats.
Har du teknikk og krefter, er dette definitivt ei stang for store elver, stor laks og
helst litt tyngre klumper. Mer ei stang for
overhåndskast enn for speykast.

Sage One

Scierra Chrome

Markedsføres av: Rudi Heger GMBH
traunriver.com tlf. 0049866277
Pris: 5695 kr
Lengde/antall deler: 10´/4
Vekt: 115 g. Rotdel: 76 g.
Garanti: 30 år for første eier.
Rigging: 2 snørefører og 9 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste i metall
med fighting butt
Futteral: Tøypose og stangrør av metall
Aksjon: Topp

Markedsføres av: Svendsen Sport
svendsen-sport.com, tlf. +4546191913
Pris: 2999 kr
Lengde/antall deler: 9´6´´/4
Vekt : 121 g. Rotdel: 81 g.
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for
første eier
Rigging: 2 snøreførere og 7 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste med grafittinnlegg og fighting butt
Futteral: Tøypose og stangrør av metall
Aksjon: Halv

Kommentar: Mye av det vi har sagt om
Orvis Helios 2 kan vi si om Sage One, som
i denne versjonen har mer utpreget toppaksjon enn fjorårets testvinner i 9 fot
#5-testen. Også her er det krefter å hente
om du treffer på timingen og makter å
aktivere de nedre delene av klingen, men
toppaksjonen er ikke særlig speyvennlig.
På vekta ligger One to gram over Helios
2, men siden rotdelen veier sju gram mer,
er Sage lettere der det virkelig gjelder!

Kommentar: Den dyreste Scierraen i
testen er også den beste, med litt bedre
presisjon og litt mer energi når du trykker
på enn hva billigbrødrene kan oppvise.
Scierra oppgir 17 gram som ideell klumpvekt, og det er en helt grei match, men
Chrome har heller ingen problemer med
de tyngre klumpene. Speykast går greit,
men også dette er ei stang som kaster
best over hodet.
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Scierra HMX

Scierra Stone Fly

Scott S4

Markedsføres av: Svendsen Sport
svendsen-sport.com, tlf. +4546191913
Pris: 1499 kr
Lengde/antall deler: 9´6´´/4
Vekt : 123 g. Rotdel: 82 g.
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for
første eier
Rigging: 2 snøreførere og 7 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste med
grafittinnlegg og fighting butt
Futteral: Tøypose og stangrør av plast
Aksjon: Topp - halv

Markedsføres av: Svendsen Sport
svendsen-sport.com, tlf. +4546191913
Pris: 1999 kr
Lengde/antall deler: 9´6´´/4
Vekt: 135 g. Rotdel: 93 g.
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for
første eier
Rigging: 2 snøreførere og 7 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste med treinnlegg og fighting butt
Futteral: Tøypose og stangrør av plast
Aksjon: Topp - halv

Markedsføres av Flyfish Europe AS
www.flyfisheurope.com, tlf. 63945590
Pris: 5999.Lengde/antall deler: 9´6´´/4
Vekt: 117 g. Rotdel: 80 g.
Garanti: Livstid for første eier. Repareres
i Norge.
Rigging: 2 snørefører og 8 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste i metall
med fighting butt
Futteral: Tøypose og rør av aluminium
Aksjon: Halv - trekvart

Kommentar: God kork, snasent snellefeste og heller ikke kastegenskapene avslører at dette er ei billigstang. Over hodet
kaster HMX lett og presist med alle snørene - også den anbefalte 17-gramsklumpen. Ved maks pådrag blir den litt ustø i
toppen, men ikke mer enn at den berger
en femmer på terningen. Som den dyrere
Chrome går den best på overhåndskast,
men speyegenskapene er OK.

Kommentar: Av en eller annen grunn
anbefaler Scierra en klump på 15,5 gram
til denne stanga, en anbefaling produsenten ellers gir for sine #7-erstenger. Av
testsnørene er det da også den letteste
17-gramsklumpen som går best, men vi
føler ikke behov for noe lettere enn den.
Overhåndskast går helt greit, men Stone
Fly har ikke like jevn aksjon som stallkameratene. Den er ganske stiv i rota, litt for
løs i toppen og måtelig på speykast.

Kommentar: S4 har vært med noen år, og
scoret jevnt over meget bra i våre tester.
Også denne ligger tett på en toppkarakter, med jevn aksjon og lav vekt. Den
lettkastende stanga går best med flytesnørene, og særlig med Pounch Pro, mens
intermediateklumpen blir i overkant
tung. I mindre elver ser vi denne som en
seriøs konkurrent til Zpey Infinity, men
den matcher ikke helt på spenst, og har
et litt smalere register.
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Thomas & Thomas
Salmon Steelhead

Markedsføres av: Fiske og Friluft AS
streamstix.com, tlf. 69319185
Pris: 4990 kr
Lengde/antall deler: 9´6´´/4
Vekt: 141 g. Rotdel: 94 g
Garanti: Livstid for første eier.
Rigging: 2 snørefører og 8 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste i metall
med fighting butt
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Etter noen års fravær ønsker
vi Thomas & Thomas velkommen tilbake.
Aksjonen på denne er ganske dyp, og
Salmon Steelhead er en av få som gjør det
bedre på spey- enn på overhåndskast.
Det er først og fremst der den berger
en femmer, for når vi drar på med dobbeltrekk over hodet, virker den litt løs og
upresis. Også dette er ei stang som først
og fremst egner seg for flytelinefiske i
mindre elver.

Zpey Infinity

Markedsføres av: Zpey Systems AS
zpey.no, tlf. 96627277
Pris: 4799 kr
Lengde/antall deler: 9´6´´/4
Vekt : 149 g. Rotdel: 113 g.
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for
første eier
Rigging: 2 snøreførere og 7 snakeringer,
full wells-håndtak og snellefeste av metall
med fighting butt. Forlengerhåndak
følger med.
Futteral: Tøypose og corduratrukket
«koffert».
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Tyngst i gram, men ikke la
deg lure: Overvekta ligger i snellefestet
som er dimensjonert for forlengerdelen,
og er glemt når du begynner å kaste. Mer
enn noen er Infinity en stang som gjør
det lett for deg. Du får tidlige og tydelige
svar ned i rotdelen, og den flate toppen
sender snøret av gårde med kraft og
presisjon. Zpey anbefaler en klump på 17,5
gram, men det går like bra med de tyngre
snørene. Glimrende speystang!

