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TEST

M  ange som har lyst til å prøve fluefiske frykter at det 
kan bli en dyr erfaring. Når en ser at vanlige ørret-
stenger kan koste 7000-8000 kr, og at ei snelle 

med snøre kommer på rundt 3000, er det fort gjort å tenke at 
et komplett sett til under 2000 er ubrukelig skrot som vil gjøre 
veien til lykkelandet unødig lang og kronglete. 

Det har da også i årenes løp vært markedsført mye rart 
under betegnelsen «komplett sett», men med det gode nivået 
vi har sett på mange rimelige stenger i våre tester, hadde vi et 
håp om at også settene ville holde mål. De som først og fremst 
befinner seg i målgruppa for settene, er nykommere som trenger 
alt. Da er det også viktig at alle komponenter i settet kan bru-
kes, og helst har en levetid som strekker seg ut over den første 
sesongen. Vi er ikke så opptatt av at utstyret skal være spesielt 
begynnervennlig, for godt flueutstyr skal være lett å bruke, 
uansett nivå. Kjernen i et hvert sett er stanga, og for at du best 
mulig skal se hvor godt den duger, har vi ikke bare testet sett-
stengene mot hverandre.

EN NY MÅTE Å TESTE SETT PÅ
For første gang har vi latt stengene i settene konkurrere mot 
stenger i «løsvekt» i samme lengde og klasse. Da vi testet nifo-
tere i AFTM 6 til forrige nummer, var settstengene med, og fikk 
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Komplette sett er en billig inngang 
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bryne seg mot Orvis Helios & Co. Den karakteren som her er gitt 
de enkelte stengene (vurdering stang), har de oppnådd i direkte 
konkurranse med markedets beste. Siden de fleste potensielle 
kjøpere vurderer sett opp mot å kjøpe løst, mener vi dette gir 
viktig informasjon. 

I den harde konkurransen er det rimelig at ingen av sett-
stengene får toppscore, men karakterene fra 4,5 til 5 forteller at 
de holder brukbart følge. Vel å merke gjelder dette kasteegen-
skaper, og ikke utstyr eller finish. Her er det noen av settsten-
gene som har et klart billigpreg, men skavanker som dårlig kork 
eller snellefeste gjenspeiles eventuelt i poengsummen for settet 
som helhet (vurdering sett). 

GAMLE LAGRE
– Disse minner om fluestenger slik de var for 15 år siden, var 
Toms umiddelbare dom etter testkastingen, og det er en ganske 
presis beskrivelse. Stenger som puttes i billigsett er da heller 
ikke resultat av siste års produkt- og materialutvikling, men 
snarere kopier av velprøvde travere, produsert i rimelig grafitt. 
Men det fantes utmerkede fluestenger også i slutten av forrige 
årtusen, og dagens settstenger bygger på de bedre blant disse. 
Også når det gjelder øvrige komponenter, bærer de i noen grad 
preg av å være funnet fram fra gamle lagre. Det er i og for seg 
ikke negativt, så lenge det dreier seg om gode, velprøvde pro-
dukter, men vi vil helst ikke se ting som er helt utdaterte. Settet 
fra Scientific Anglers er det som kommer dårligst ut i så måte. 
At snellefestet er en Fuji-kopi fra tidlig 80-tall er først og fremst 
et estetisk minus, men snelle med liten spolediameter hører 
ikke hjemme i vårt årtusen. I forhold til moderne sneller, betyr 
det lavere innsveivingshastighet, mer ujevn brems og mer krøll 
på snøret. Ved første øyekast kan settet fra SA virke svært så 
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på sett?

velfylt, men verken de tre fluene i plastboksen eller DVD-en er 
av større interesse for norske fluefiskere. Filmen inneholder riktig 
nok en ganske god kastesekvens, men resten er viet fiske etter 
bass og panfish, Fluene synes også beregnet på slikt fiske, og 
virker malplassert i et sett som har påskriften «Trout». 

Verst er det likevel at du straks må ut og kjøpe noe å opp-
bevare utstyret i. En tøypose til stanga regner vi som et absolutt 
minimum. Det holder ikke med håndtak på pappesken! Helst 
bør du også ha et rør som beskyttelse under transport. Om du 
skal bære utstyret med deg på lange fjellturer, er det best med 
løs pose, så du kan la det tunge røret bli igjen hjemme. Det blir 
vanskelig når stanga ligger i lommer som er sydd fast i røret. 
Guideline, Harvest/Streamstix og Pool 12 har gode løsninger, selv 
om røret til sistnevnte er unødig langt for en firedelt stang.

BILLIG PLAST OG DÅRLIG KORK

Men det er ikke bare SA-settet som krever påfyll. Vi er generelt 
skeptiske til plastsneller, og har til gode å finne gode sneller 
i dette materialet. Vi har selvsagt ingen mulighet til å teste 
holdbarhet og styrke her, men særlig når du kan forvente større 

Alternative  
testsnører
I tilfeller der vi har vært i tvil om settsnørenes 
kvalitet, har vi også testet stengene med snørene 
vi brukte i «9 fot # 6»-testen i forrige nummer: 
G.Loomis Max Taper WF6F og Scientific Anglers 
GPX WF6F har begge klumper på ca. 11,5 meter 
og 14–15 gram. Disse er noe av det nærmeste 
vi kommer standard WF-snører i klasse 6. Siden 
denne klassen brukes stadig mer til sjøørretfiske i 
saltvann, 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 sten-
gene merkbart mer enn de to flytesnørene.  

Kork og kork
Kvaliteten på kork avgjøres av tettheten i materia-
let. Pool 12s håndtak består av kork med mange og 
store hull tettet med fyllmasse som sakte, men sik-
kert vil forsvinne, og hullene kommer fram. Harvest 
<Traveler?> har tilnærmet feilfri kork, og et håndtak 
som vil holde seg like godt år etter år. 
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fisk er det tryggest å ha ei solid snelle i metall. Der finnes i hovedsak to alter-
nativer: Støpt og frest aluminium. Førstnevnte finnes i settene fra Shimano/
Vangen, Guideline og X-Stream. Disse er gjennomgående billigere, tyngre og 
ikke fullt så presise som de freste, men skal gjøre jobben i mange år. Sneller i 
frest aluminium forventer vi ikke å finne i sett til under 2000 kr, så Streamtix-
snella i settet fra Concept Sport er virkelig en bonus! 

Plastsnellene holder vel noen år til vanlig norsk ørretfiske, og det gjør nok 
også håndtakene på stengene, men er det brukt mye fyllmasse for å tette hul-
lene, skal du vite at denne tæres ganske fort når stanga tas i bruk, og det går ut 
over både komfort og slitestyrke. Også på korkkvalitet topper Harvest/Streamstix 
med meget god kvalitet, mens Guideline og Scientific Angler får godkjent. 
X-Stream ligger på grensa, mens Pool 12 og Shimano befinner seg under streken. 
Her skal imidlertid bemerkes at vi kun har teststengene å gå ut fra, og siden kork 
er et naturmateriale, vil det være individuelle forskjeller fra stang til stang.

SNØRET ER VIKTIG!
Ved siden av stanga, er snøret den viktigste komponenten i et fluefiske-
oppsett, og der snøret bremser læringsprosessen, vil vi anbefale at du tar 
høyde for å bytte det straks. Av settene i denne testen gjelder det Pool 12 
og Guideline. Begge snørene virker lette, og spenner ikke stanga godt nok 
før du får matet ut hele, eller det meste, av klumpen, og det er ikke gunstig 
for ferske kastere som sliter med å holde mye snøre i lufta. Pool 12 har en 
klump som med beskjedne 12 gram er lett hele veien, mens Guidelines Enter 
har konsentrert mye av vekta langt bak. Så når du endelig har matet ut den 
lange fronttaperingen, blir klumpen saktens tung nok, men velbalansert blir 
det aldri. Coatingen er smidig og glatt, så skyteegenskapene står til godkjent. 
Det er mer enn vi kan si om Pool 12-snøret, som selv etter smøring glir ganske 
tregt gjennom ringene.

SETT ELLER LØSVEKT?
For Harvest/Streamstix-settet er konklusjonen klar: Løp og kjøp – så får vi se 
hvor langt lageret rekker! Testen i Alt om Fiske nr. 5 viser at bare ei stang på 
nivå med Harvest Traveler? koster opp mot 3000 kr, så dette er ikke noe å lure 
på. For de øvrige er regnestykket mer komplisert:

Plusser vi på for nytt snøre eller manglende transportrør/tøypose, blir 
prisen straks litt høyere enn den som står på lappen. Legger du på 500 kr for 
nytt snøre til Pool 12-settet, vil det billigste alternativet komme opp i ca. 1500 
kr. Du klarer ikke å handle billigere enn dette i «løsvekt», så hvis budsjettet er 
pinetrangt, får du heller leve med dårlig kork og plastsnelle så lenge. Gjør du 
det samme med Guideline Kispiox, og bytter Enter-snøret mot f.eks. Guideline 
4Cast, som er et glimrende snøre både for begynnere og viderekomne, er du 
oppe i 2600 kr, men har da et sett som holder mål på alle kriterier. Det kan 
også sies om X-Stream til 1999 kr, men når snøret er byttet, ligger Guideline 
stort sett litt foran.

Om vi ser på et alternativ, så fikk Sonik SK4 samme karakter (4,5) som 
de fleste settstengene i stangtesten. Dette er ei stang med god kork og 
upåklagelig finish levert i pose og rør til 1350 kr. Et godt snøre, backing og 
ei snelle i støpt aluminium bør vi kunne skrape sammen til rundt 1500 kr, og 
da ligger vi ikke langt over settprisene. Konklusjonen må bli at settene er et 
greit alternativ for alle som vil prøve fluefiske, men må telle på hundrelappene. 
Men i denne testen er det bare ett virkelig kupp, og om vi her – som vi gjør i 
stangtestene – hadde valgt oss «favoritter» og «bestekjøp», hadde settet fra 
Concept Sport sopt med seg samtlige priser med god margin!

Guideline 
Kispiox
Markedsføres av: Guideline AS,  
tlf 400 06 980 – www.guidelineflyfish.com
Pris: 1999 kr
Stang: Firedelt # 6. Rigging: Én snørefører, åtte 
enbeinte snakeringer, half wells håndtak og 
snellefeste med grafittinnlegg. Vekt: 112 gram 
(rotdel: 77 gram). Aksjon: Halv. 
Snelle: Guideline Reelmaster Trout, støpt alumi-
nium, medium spolediameter.
Snøre: Guideline Enter WF 6F. Klump: 10,5 
meter/15 gram.
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør. 
Bonus: N/A
Vurdering stang: Dette er ei kraftig stang egnet 
for litt tøffere fiske, og den kommer bedre ut 
med både Scientific Angler GPX og Guideline 
Coastal enn med settsnøret, som har en ganske 
lang og lett fronttapering. Med riktig snøre føyer 
GL Kispiox seg inn i den lange rekka av gode 
halvaksjonstenger som de fleste fluekastere vil 
være fortrolige med.
Karakter: 4,5
Vurdering sett: Guideline har satt sammen et 
fint sett av velprøvde komponenter, og kostet på 
et ordentlig stangrør med løs pose. Det kunne 
gitt en blank femmer i karakterboka, men selv 
om klumpvekta matcher stanga, oppleves Enter-
snøret som noe ubalansert, og vi vet at Guideline 
har bedre alternativer – også for begynnere!
Totalkarakter: 4,5

Harvest/
Streamstix
Markedsføres av: Concept Sports AS,  
tlf 464 40 005 – www.conceptsports.no
Pris: 1999 kr
Stang: Harvest Traveler firedelt # 6. Rigging: Én 
snørefører, ni snakeringer, half wells håndtak og 
snellefeste med treinnlegg. Vekt: 96 gram (rot-
del: 64 gram). Aksjon: Halv. 
Snelle: Streamstix Troutseeker, frest aluminium, 
stor spolediameter.
Snøre: Streamstix Troutfighter WF 6F. Klump: 
13,3 meter/15 gram.
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Bonus: Caps med Streamstix-logo
Vurdering stang: Harvest <Traveler?> er ei lett og 
stødig halvaksjonstang som plasserer seg midt på 
treet i «9 fot # 6»-testen, og best av settsten-
gene. Den mangler litt av den ekstra spensten vi 
finner i de nyeste hi-tech-modellene, men aksjo-
nen er jevn og lett å bli venn med.
Karakter: 5
Vurdering sett: Ingen over, ingen ved siden – del 
for del ligger settet fra Concept Sport i tet, og 
når komponentene også passer perfekt sammen, 
må det bli toppkarakter. Særlig den avanserte 
snella med ekte storspole skiller seg klart fra 
resten av feltet, og er nesten verdt hele prisen 
alene.
Totalkarakter: 6

Klump
Når vi i teksten refererer til «klump», menes den tjukke delen av et Weight Forward (WF)-snøre. 
Den består av A: Front taper, B: Level section og C: Back Taper. Alle snørene i testsettene har snø-
rer av denne typen, men med varierende klumplengde, profil og vekt.

LØP OG KJØP
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Pool 12 
Powerfly 
Combo
Markedsføres av: Nordic Outdoor,  
tlf 37 00 28 00 – www.nordic-outdoor.no
Pris: 999 kr
Stang: Firedelt # 6. Rigging: Én snørefører, åtte 
snakeringer, half wells håndtak og snellefeste 
med treinnlegg. Vekt: 110 gram (rotdel: 76 gram). 
Aksjon: Halv. 
Snelle: Companion, plast med medium spole-
diameter.
Snøre: WF 6F. Klump: 10 meter/12 gram.
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Bonus: N/A
Vurdering stang: Pool 12 kommer klart bedre ut 
med Scientific Angler GPX enn med snøret som 
følger med i settet. Det skyldes ikke bare at 
settsnøret er litt lettere enn de fleste sekser-
snører i dag, men mest at det glir tregt. Med 
bedre snøre framstår også denne som ei helt grei 
halvaksjonstang.
Karakter: 4,5
Vurdering sett: Vil du slippe billigst mulig unna, 
må du avfinne deg med dårlig kork, plastikksnelle 
og et snøre som krever smøring. Ellers er det 
fullt mulig å kose seg med fluefiske for under 
tusenlappen. Stangrør med løs pose er bra, men 
røret er unødig langt.
Totalkarakter: 3

Scientific 
Angler Trout
Markedsføres av: Tundra Outdoor,  
tlf 63 94 55 80 – www.tundraoutdoor.no
Pris: 1499 kr
Stang: Firedelt # 5/6. Rigging: To snøreførere, sju 
snakeringer, half wells håndtak og snellefeste 
med plastinnlegg. Vekt: 116 gram (rotdel: 82 
gram). Aksjon: Halv. 
Snelle: Plast med liten spolediameter.
Snøre: WF 6F. Klump: 12,2 meter/15,5 gram.
Futteral: Ingen 
Bonus: DVD og boks med tre fluer
Vurdering stang: Også Scientific Angler leverer 
ei stang med bra presisjon og spenst, som ikke 
overrasker på noen måte. Snellefestet oser 
80-tall og bidrar til høyeste totalvekt, men 
gjør for så vidt jobben, og vi foretrekker at det 
spares mer på dette enn på korkkvaliteten, som 
får godkjent.
Karakter: 4,5
Vurdering sett: Det viktigste stemmer: Snøret 
er av god kvalitet, og passer stanga utmerket. 
Men ellers ser settet ut til å være satt sammen 
av hva man fant på lageret: Plastsnelle med liten 
spolediameter er definitivt ute, og verken tre 
(ganske spesielle) fluer eller en DVD (hovedsaklig 
om bassfiske) veier opp for manglende pose eller 
rør for stanga.
Totalkarakter: 3

Shimano/
Vangen
Markedsføres av: Elbe Normark,  
tlf 6716 74 04  – www.elbe.no
Pris: 1699 kr
Stang: Shimano Biocraft, tredelt # 6. Rigging: Én 
snørefører, åtte snakeringer, half wells håndtak 
og snellefeste med treinnlegg. Vekt: 110 gram 
(rotdel: 76 gram). Aksjon: Halv/trekvart. 
Snelle: Vangen Rambler LA i støpt aluminium med 
medium spolediameter.
Snøre: Shimano Biocraft AX, WF 6F. Klump: 13 
meter/14 gram.
Futteral: Tøypose 
Bonus: N/A
Vurdering stang: Elbe Normarks sett kommer 
med den eneste tredelte stanga i testen, og den 
skiller seg også litt fra konkurrentene ved at 
aksjonen går en tanke dypere. Shimano-stanga 
kjennes litt tung, men presterer ellers helt greit. 
Snellefestet er fint, men korken i håndtaket 
holder ikke mål.
Karakter: 4,5
Vurdering sett: Snøret er meget bra, og passer 
stanga fint. Vangen-snella av støpt aluminum er 
solid, men godt og vel 50 gram tyngre enn de 
øvrige støpte snellene i testen. Helhetsinntrykket 
blir dermed også noe tungt. Et lite minus også 
for manglende stangrør, selv om tøyposen er av 
god kvalitet.
Totalkarakter: 4

X-stream 
Northern 
Lite
Markedsføres av: Seeberg A/S,  
tlf 24 17 48 00 – www.seeberg.no
Pris: 1999 kr
Stang: Firedelt # 5/6. Rigging: To snøreførere, 
åtte enbeinte snakeringer, half wells håndtak, 
snellefeste med grafittinnlegg og fighting butt. 
Vekt: 110 gram (rotdel: 76 gram). Aksjon: Halv. 
Snelle: Støpt aluminium med medium spoledia-
meter.
Snøre: WF 6F. Klump: 10,5 meter/13,5 gram.
Futteral: Corduratrukket stangrør med isydde 
lommer. 
Bonus: N/A
Vurdering stang: Også X-Stream har en jevn 
halvaksjon som leverer OK. Den lavest klas-
sifiserte stanga går utmerket med settsnøret, 
som er blant de lettere i testen, men tar også et 
femmersnøre om du ønsker det. Korken er hakket 
bedre enn hos Pool 12 og Shimano, men også her 
er det en del fyllmasse.
Karakter: 4,5
Vurdering sett: Settet fra Seeberg har jevn kva-
litet på alle deler, og de passer godt sammen. 
Vi er ikke begeistret for det litt kronglete 
stangrøret med isydde lommer, men det får være 
godkjent i denne klassen. Del for del ligger dette 
litt bak settet fra Guideline, men det klart bedre 
snøret hever det til samme karakter.
Totalkarakter: 4,5


