Stor elv, blanke forhold og vakende fisk.
Det er nå du trenger en lett long belly!

D

Terje
Bomann-Larsen
Tekst og foto

e fleste fluesnører i lette klasser har en klumplengde
mellom 9 og 11 meter. Disse er gode allroundsnører
som funker under de fleste forhold der lett ørretutstyr brukes, men under åpne forhold, der du har god plass og
gjerne må kaste noen meter ekstra, vil du ofte ønske deg en
lengre klump. Om du har teknikk til å holde den i lufta, vil den
ikke bare gi deg ekstra meter, men også bedre kontroll på presentasjonen.
Det vi betegner som klump, er alt på et fluesnøre som ligger
foran den tynne skytelina, altså fronttapering pluss midtseksjon
og baktapering. Det finnes ingen standarddefinisjon på hvor lang
den skal være, så vi har laget en selv: Minimum 12 meter i # 4.
Ikke alle er enige med oss her, og det finnes produsenter som
bruker betegnelsen long belly – eller long body – på snører med
kortere klumper, mens andre ikke bruker den i det hele tatt, selv
på klumplengder hinsides 15 meter. Vi tenker oss at snøret med
lang klump som oftest vil være et supplement til standardsnøret,
og da synes vi 12 meter bør være et minimum.

Valg av klasse
Fortsatt er AFTM 5 den vanligste klassen for norsk ørretfiske.
Når vi likevel har valgt å teste # 4, er det ikke bare fordi det er
den klassen vi selv bruker mest til tørrflue, og derfor har relevante teststenger tilgjengelig. Vi tror også at etterspørselen
etter «long belly»-snører er størst blant mer erfarne fluefiskere
med gode kasteferdigheter, og nettopp disse leder an i trenden
mot lettere utstyr. Her handler det ikke bare om å få ut flua,
men å presentere finest på lengst distanse. Dessuten er det litt
med lange klumper som med lange stenger; det er lettere å få
det til i # 5 enn i # 4. Jo lettere snøret blir, desto mindre har
konstruktøren å gå på fordi klumpen nødvendigvis blir tynnere
og taperingene mindre markante.
Vi har sett at enkelte velger å produsere hele serier med
samme diameter på skytelina i alle klasser, og det slår særlig
negativt ut i de letteste klassene. Sjansen for å luke ut eventuelle
«misfostre» er derfor større jo lavere klasse vi tester. Vi fant ingen
«levelsnører» i denne testen, men Vision Vibe ligger farlig nær.

Lette lang
•••••••
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Alt om Fiske tester 11 «long belly»-snører i # 4

klumper
for finfiske
•••••••
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•••••••
Teststenger

I denne testen har vi
brukt Guideline Lpxe og
Guideline Fario. Begge er
korrekt klassifisert som
firerstenger, men Lpxe med
kraftfull halvaksjon takler
litt overvektige snører
bedre enn Fario, som har
en dypere aksjon og arbeider utmerket med klassiske
firersnører.
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Mindre sprik
Her er snørene mer like enn de var i fjorårets test av saltvannssnører. Med minimumskrav til klumplengde blir det mindre variasjon, og med tørrfluefiske på agendaen har det bare vært aktuelt
å ta med flytesnører. Spriket i karakterene er da også – som forventet – betydelig mindre enn i fjor. Når du skal velge din long
belly, er det derfor vel så viktig at du ser på mål og vekt som på
sluttkarakteren.
Blant de faktorene som gir trekk hos oss, er betydelig avvik
fra oppgitt AFTM-klasse, eller fra andre mål som produsenten
selv har oppgitt på forpakningen. Til de første hører Cortland
333 og Rio Trout LT. På et snøre i # 4, skal vekta på de første
9,14 meterne ligge mellom 7,3 og 8,1 gram ifølge AFTM-tabellen.
Når vi likevel godtar 8,5, er det dels fordi vekta vår ikke er nøyaktig nok, dels fordi det har gått en viss inflasjon i systemet, og
det aksepteres en smule overvekt. Minimumsvekt for # 5 er for
øvrig 8,7 gram. De to nevnte derimot ligger så klart
over at det blir
minus i margen.
Men det betyr
ikke at de ikke
kan passe perfekt
for deg og din
stang. Mange
stenger klassifisert
som firerstenger
går like bra, eller
bedre, med en
klasse over. Det
viste den store
testen vi hadde i
Alt om Fiske nr. 5
i fjor.
Når det gjelder andre avvik,
som for eksempel
på oppgitt klumplengde, har vi ingen
problemer med et
par desimeter hit
eller dit, men
når Royal Wulff
kommer med en
klump som er to
meter lengre enn
produsenten sier,
må det bli trekk.
Om det er en 14
meters klump du
er ute etter, kan
du selvsagt glatt
se bort fra dette,
og vurdere Wulff-snøret
mot andre i samme
lengde, men vi mener at
det som ligger inni esken
skal tilsvare beskrivelsen
utenpå.
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Lang eller lengre enn lang?
Kasteferdigheter og bruksområde vil ha betydning for valget av
klumplengde, men det vil også avhenge av hvilke snører du har
fra før. Skal du bare ha ett, og bruke det overalt, vil valget blant
testkandidatene stå mellom de kortere klumpene. Cortland 333,
Sage Freshwater og Vision Vibe ligger helt på nedre grense, og
kan fungere som allroundere. Har du allerede et standardsnøre
med klumplengde på 9–11 meter, vil det være naturlig å finne et
supplement blant de lengre.
For to av snørene – Rio Gold og Scinetific Anglers Mastery
Expert Distance – vil du se at vi ikke oppgir målt klumplengde.
Det skyldes at begge har en svært lang baktapering som går
så umerkelig over i skyteline at vi har problemer med å se hvor.
Denne baktaperingen gjør dem svært fleksible i forhold til hvor
mye du kan holde i lufta og likevel skyte effektivt, men begge
disse, og særlig Expert Distance, må regnes blant de lange klumpene. For de øvrige opererer vi med cirkamål i mangel av presise
instrumenter. Vi ser heller ikke noe stort poeng i gjøre dette veldig nøyaktig, da det kan være flere desimeters forskjell mellom
angivelig like snører i handelen.
Klumpvekt og -lengde
Vision har skjønt at trenden går mot flere snører til samme
stang, og lanserer sin nye Vibe i to versjoner: Kortklumpen 85
som vi testet i forrige nummer, og long belly’en 125, som er med
her. Samtidig har man fristilt seg noe i forhold til AFTM-tabellen
ved å dobbeltklassifisere snørene med tanke på stengene de kan
matches med. Men Vision gjør en feil ved å legge totalvekta på
klumpen til grunn, og kjører med lik vekt på den korte og den
lange klumpen i samme klasse. Resultatet blir at kortklumpen
på 8,5 meter som vi testet i # 5–6, passet best på stenger i # 6,
mens long belly’en, som er klassifisert # 4–5, blir i letteste laget
på mange firerstenger. Det man ikke har tatt med i beregningen,
er den større luftmotstanden en lengre klump møter, og som må
kompenseres for med høyere vekt. Når du leser denne testen og
vurderer klumpvekt i forhold til stangbelastning, må du også se
på lengden. Cortland 333 med klumplengde på 12,5 gram ved 12
meters lengde og en overvekt i forhold til AFTM på en hel klasse,
belaster stanga klart tyngre enn eksempelvis Royal Wulff med 13
gram fordelt på 14,3 meter og riktig AFTM-vekt.
Ingen favoritter eller bestekjøp
Når vi tester stenger, velger testerne sine personlige favoritter og «bestekjøp». Det gjør vi ikke her, og det har sine grunner. Selvsagt er vi begeistret for de to snørene Guideline High
Water og Rio Gold, som har fått toppkarakter, men i en gitt
fiskesituasjon er det likevel ikke sikkert at et av disse ville vært
førstevalget. Vi har begge bygget opp et lite arsenal av snører
og snellespoler som langt overgår antallet stenger, så om vi skal
velge favorittsnører, må det relateres til en nærmere beskrevet
fiskesituasjon.
Når det gjelder bestekjøp, vil det være nærliggende å utrope
Snowbee XS Rainbow. Ikke bare er det billigst og får 5,5 i karakterboka, men det leveres også med to flettede løkker og ei flaske
smøremiddel i esken. Men vi har ingen mulighet til å teste slitestyrken, verken på dette eller noen av de andre, og den er helt
avgjørende for om et snøre er verdt prisen eller ikke.

Testerne
Robin Olaussen (40):
Tidligere konkurransefisker
med respektable resultater i
Guideline- og # 5-cup. Har fisket
med flue i 20 år, hovedsakelig
etter laks og sjøørret, så vel i
elv som på kysten året rundt.
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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
m.m. for Flugfiske i Norden
og Alt om fiske siden tidlig på
90-tallet.

Hvorfor ikke terningkast?
Vi ruller ikke terning når vi tester i Alt om Fiske. Vi setter 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.
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Cortland 333 PRO

Guideline High Water

Markedsføres av: Nordic Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 599 kr
Oppgitt totallengde: 27 meter
Klumplengde, oppgitt: long belly
Klumplengde, målt: ca 12 meter
Klumpvekt: 12,5 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 9,5 gram
Med 9,5 grams vekt på første 30 fot (9,14 m) er Cortlands økonomisnøre godt og vel en klasse overvektig, men moderne firerstenger
orker såpass, og mange vil oppleve den kompakte og velbalanserte
klumpen som lettkastet. Dette er mer å regne som et allroundsnøre
enn en dedikert long belly, og fungerer også på kortere hold. Når
det kommer til lett og presis presentasjon på distanse, når 333 ikke
helt opp blant de beste.

Markedsføres av: Guideline, tlf 400 06 980
– guidelineflyfish.com
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 27,5 meter
Klumplengde, oppgitt: 13,4–14,6 meter i # 3–7
Klumplengde, målt: ca 13,3 meter
Klumpvekt: 13 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8,5 g
Guidelines flaggskip blant WF-snører har vært noen år på markedet, men om navnet er det samme, har snøret endret seg. Det mest
synlige er at det har blitt forbilledlig tofarget, men viktigst for
kaste- og presentasjonsegenskapene er at klumpen er lengre og
lettere i fronten enn på urmodellen. Det betyr at du kan holde mer
i lufta og presentere penere, og når skyteegenskapene dessuten er
i toppklasse, blir det toppkarakter hos oss.
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4.5

Orvis Easymend

Rio Gold

Rio Trout LT

Markedsføres av: Nordic Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 27,5 meter
Klumplengde, oppgitt: 14,7 meter
Klumplengde, målt: Ca 14,7 meter
Klumpvekt: 13 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8 gram
Orvis Easymend er et ekte firersnøre med ganske lang klump. 13
gram fordelt på nesten 15 meter gjør at det må jobbes for å få
opp snørehastigheten. Men for drevne kastere med god timing, gir
dette snøret fjærlette presentasjoner med god kontroll på mellomlang distanse og litt til. For å skyte ut hele snøret, må du jobbe
godt med dobbelttrekket, og helst bør det være ganske vindstille.

Markedsføres av: Fairpoint, tlf 0045 48 14 24 12
– rioproducts.com
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 27,5 meter
Klumplengde, oppgitt: 14,3 meter
Klumplengde, målt: N/A
Klumpvekt: 12 gram (ved 14,3 meter)
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8,5 gram
At vi ikke har målt klumplengden på Rio Gold, skyldes at baktaperingen på dette snøret er så lang at vi ikke finner punktet der
klumpen slutter og skytelina begynner. Vi har veid den ved oppgitte 14,3 meter, og da kan 12 gram synes lett, men det skyldes at vi
er langt ute på baktaperingen, så i virkeligheten er dette et snøre
som matcher teststengene perfekt. Det framstår som et velbalansert snøre som er helt i teten både på distanse og presentasjon.

Markedsføres av: Fairpoint, tlf +45 48 14 24 12
– rioproducts.com
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 27,5 meter
Klumplengde, oppgitt: 14,3 meter (i # 5)
Klumplengde, målt: Ca 13,5 meter
Klumpvekt: 14,5 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 10 gram
Selv om Trout i motsetning til Gold er et snøre med lang fronttapering og kort baktapering, er vekta på de første 9,14 meterne hele
10 gram, og vi nærmer oss AFTM 6 etter tabellen. Vår test av firerstenger i fjor viste at det er mange som er underklassifisere, og
de vil sikkert trives med Rio Trout, men for en rendyrket firerstang
som Guideline Fario blir det vel tungt. Det presenterer da heller
ikke med samme finesse som de «ekte» firersnørene i testen.
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5.5

Royal Wulff Long Belly

Sage Freshwater

Markedsføres av: Concept Sports, tlf 46 44 00 05
– conceptsports.no
Pris: 779 kr
Oppgitt totallengde: 30 meter
Klumplengde, oppgitt: 12,2 meter
Klumplengde, målt: Ca 14,3 meter
Klumpvekt: 13 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8,5 gram
Dette Wulff-snøret er ikke en triangeltaper, men har en konvensjonell WF-profil. I denne testen er dette det eneste snøret der
spriket mellom oppgitt og målt klumplengde ikke holder seg innenfor akseptabelt nivå. I forhold til AFTM-klassen er det derimot
godkjent, og kasteegenskapene likeså. Klumpen flyter godt i lufta
og presentasjonen blir lett og presis. En utmerket long belly om du
vil ha en riktig lang klump.

Markedsføres av: Tundra Outdoor, tlf 63 94 55 80
– tundraoutdoor.no
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: 27,5 meter
Klumplengde, oppgitt: N/A
Klumplengde, målt: Ca 12 meter
Klumpvekt: 10,5 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8 gram
Sage er vel for de fleste best kjent for sine stenger, men
Freshwater beviser at de kan få fram gode snører og. Selv om
klumpen er blant de kortere i testen, holder den seg godt innenfor
AFTM-klassen, og er nest lettest i testen. Sage Freshwater passer
dermed perfekt til Guideline Fario. Presentasjonen blir lett og fin,
og vurdert som allround firersnøre er det topp, men som long belly
kunne vi ønsket oss en lengre klump for lengre kast.

5.5

5.5

Scientific Angler Mastery
Expert Distance
Markedsføres av: Tundra Outdoor, tlf 63 94 55 80
– tundraoutdoor.no
Pris: 699 kr
Oppgitt totallengde: 30 meter
Klumplengde, oppgitt: 20,1 meter
Klumplengde, målt: N/A
Klumpvekt: 12 gram (ved 14 meter)
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8,5 gram
Her sier navnet det meste: Dette er et snøre som eksperter kan
kaste svært langt med. Du kan mate ut på den lange baktaperingen
– som også her gjør det umulig å kontrollmåle klumplengden – og
holde mer snøre i lufta enn med noen av de andre. Du kan også
skyte langt med «bare» 12–13 meter ute, men om det er maks av
hva du kan holde, finnes det enklere snører. Expert Distance er litt
framtungt, og gir ikke de aller letteste presentasjonene.

4.5
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Snowbee XS Rainbow

Vision Vibe 125

Zpey Unique Compact

Markedsføres av: Seeberg, tlf 24 17 48 00
– seeberg.no
Pris: 499 kr
Oppgitt totallengde: 27,4 meter
Klumplengde, oppgitt: Ca 13 meter (42,5 fot)
Klumplengde, målt: Ca 13 meter
Klumpvekt: 12 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8 gram
Testens billigste er et ekte firersnøre, som leverer flua lett og
presist, kast etter kast. Klumpens evne til å rulle over og strekke
fortommen kan ha sammenheng med at skytelina ikke er blant dem
som glir aller lettest i denne testen, men skyteegenskapene er ikke
dårligere enn at vi greit kaster ut hele snøret om vi må. Vi gir også
pluss for at XS leveres med smøremiddel og smidige, flettede løkker til festing av fortom og backing om du vil.

Markedsføres av: Nordic Outdoor, tlf 37 00 28 00
– nordic-outdoor.no
Pris: 899 kr
Oppgitt totallengde: 27 meter
Klumplengde, oppgitt: 12,5 meter
Klumplengde, målt: Ca 12 meter
Klumpvekt: 10 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8 gram
Vision oppgir 4–5 som klasse for sin Vibe 125, men dette er det
letteste snøret i testen, og selv for GL Fario blir det litt lite å jobbe
med. Presentasjonen på kortere hold er det ingen ting å utsette
på, men når du vil mate ut litt ekstra, så er det ikke mer å hente,
og klumpen blir litt for lett til å trekke med seg større lengder av
skytelina. At denne bare er marginalt tynnere enn klumpen er heller ikke gunstig, men coatingen er «smooth» og glir lett gjennom
ringene.

Markedsføres av: Zpey Systems, tlf 63 00 00 00
– zpey.no
Pris: 799 kr
Oppgitt totallengde: N/A
Klumplengde, oppgitt: 12,8 meter
Klumplengde, målt: Ca 12,5 meter
Klumpvekt: 10,5 gram
Vekt første 9,14 meter (AFTM): 8 gram
Zpey Silence hører også til de letteste i testen, men drar litt bedre
i vei enn Vision Vibe. Snøret er ikke tofarget, men overgangen mellom klump og skyteline er markert med fire mørke tverrstriper, og
dermed er også AFTM-klassen angitt. Også Zpey-snøret utmerker
seg mest som presentasjonssnøre, og vi kunne ønsket en noe glattere skyteline for lange kast. Den relativt korte klumpen er for
øvrig utmerket å speye med.
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