TESTOMRÅDE

9 fot #5 er volumklassen
framfor noen. Her er konkurransen beinhard og nivået skyhøyt. Vi har sjekket nyhetene
fra Eikre-Fly, Guideline, Orvis,
Sage og Snowbee.

S

ist vi hadde stortest av
«den norske folkestanga» var i 2012, men vi
har fulgt opp med minitester av de viktigste nyhetene,
og fikk med de fleste nyere seriene i 9 fot #4-testen i fjor. Men
nyhetene strømmer på, og alle
de sju stengene vi her har til test,
har kommet til butikkene etter at
fjorårets tester sto på trykk.

Terje
BomannLarsen

Tekst og test

HVA ER #5 I DAG?
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– ikke bare til lett ørretfiske
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TESTOMRÅDE

Årets ferskeste
femmerstenger

For å dekke hele bruksområdet for stenger i denne
klassen har vi satt dem opp med et bredt utvalg av
snøretyper. Det klassiske tørrfluefisket dekkes av et
Eikre-Fly Evolo WF 5F med klumpvekt på 12,5 gram
fordelt på ca. 11 meter. For speykasting har vi valgt

Med unntak av Eikre-Fly Aroni ligger alle stengene
prismessig i det øvre sjiktet, og siden vi snakker
om nyheter i den viktigste klassen/lengden for
enhåndsstenger, er det som forventet svært høyt
nivå og knivskarp konkurranse. Det finnes ingen
tapere, og om vi hadde brukt terning ville det vært
bare femmere og seksere. Omtolket til dagens
skala er en sjuer lik en femmer, og en nier lik en
sekser på terningen. De som nå havner på åtte, er
de som tidligere ville ligget rundt «vippen». Siden
testen bare omfatter et fåtall av 9 fot #5-stengene
på markedet, har det vært nødvendig å ha en målestokk for karaktersettingen, og basert på tidligere
stor- og minitester, har valget falt på Orvis Helios 2
mid flex (testet i AoF 2/2013). Denne har vi vurdert
som det ypperste på markedet, og må overgås om
vi skal gi 10. Det er det ingen av testdeltakerne som
makter, men de som her får karakteren 9, er helt
oppe på siden!

TESTOMRÅDE

TESTOMRÅDE

BREDT UTVALG AV TESTSNØRER

HØYT NIVÅ

TESTOMRÅDE

At AFTM-systemet glir mer og mer ut, er etter
hvert en kjent sak, og det gjelder i større grad etter
som vi beveger oss oppover i vektklassene. #5 har
tradisjonelt vært klassen for tørrflue- og nymfefiske
i alle typer norske vann, men mange søker nå mot
lettere utstyr for dette fisket, og #5-stenger brukes
i stadig større utstrekning til sjøørret- og smålaksfiske langs kyst og elv.
Dette gjenspeiles også i utvalget av nye stenger. Her er det klassiske ørretstenger, som Eikre-Fly
Aroni, Orvis Superfine Carbon, og begge Fario CRS
fra Guideline, mens andre, særlig Snowbee Geo
Nano og Orvis Reccon ikke er stenger vi tør betro de
tynneste fortomspissene. Disse vil vi heller utstyre
med skyteklump og tyngre streamere. Sage Accel
havner litt midt i mellom.

Close Control WF 5F fra Northern Flyfishing, som
har en kompakt og baktung klump på 13 gram/9,5
meter, og fra samme produsent den ekstreme
long bellyen Total Control. Denne har i AFTM 5 en
klump på drøye 17 meter, og er selve syretesten på
stengenes evne til å holde kontroll på mye snøre
i lufta. Det siste testsnøret er en skyteklump på
14,5 gram/9,5meter Flyt/synk 1 fra Scierra, som
kan være et aktuelt valg om du vil bruke #5-stang
til sjøørretfiske på kysten. Av disse snørene anser
jeg særlig Evolo og Total Control som viktige for en
#5-stang som skal brukes til tradisjonelt tørrflueog nymfefiske. Scierra-klumpen er mer å betrakte
som en øvre grense, og forventes ikke å passe alle
stenger i denne klassen.

TESTOMRÅDE

Stangtest 9 fot #5

TEST I TESTEN: Guidelines Fario CRS kommer i både 4- og 6-delt versjon, og vi har tatt med begge for å
kunne sammenligne to stenger der materiale, utstyr, lengde og klasse er lik, og antall holker er eneste
forskjell. Konklusjonen blir at det er en marginal ulikhet i bøyekurven, og at den 6-delte naturlig nok er
litt tyngre. Men vi avkrefter myten om at flere deler gir dårligere stang! (Foto: Terje Bomann-Larsen)
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Stangtest 9 fot #5

TESTOMRÅDE

Eikre-Fly Aroni

Markedsføres av: Eikre-Fly AS
– eikre-fly.no
Pris: 3698 kr
Vekt: 81 g Rotdel: 53 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: I følge Eikre skal Aroni
først og fremst servere tørrfluer på
distanser mellom 10 og 20 meter, og
det gjør den lett. Den jevne aksjonen
er relativt dyp, og den myke toppen
skåner tynne fortomspisser ved
tilslag. Eikres eget Evolo passer som
hånd i hanske, men Aroni bærer også
Total Control for presentasjoner forbi
25 metersmerket, om ikke helt med
samme letthet som Orvis Superfine.
Her kommer forskjellen i grafittkvalitet - og pris - til syne.

Karakter
38

8

Guideline Fario
CRS 4-delt

Markedsføres av: Guideline AS
– guideline.no
Pris: 4999 kr
Vekt: 75 g Rotdel: 49 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør
Aksjon: Halv
Kommentar: Med sin raske halvaksjon har CRS lite til felles med tidligere Fariomodeller. Her er spenst så
det holder, og stanga presterer upåklagelig med alle testsnørene på alle
kriterier, særlig ved kast over hodet.
Rask halvaksjon er vel ikke det man
forbinder med speystang, men også
ved vannkast leverer Fario CRS med
høy presisjon. Korken i håndtaket er
av AA-kvalitet, snellefestet lekkert
og snøret glir påfallende lett gjennom
de enbente recoilringene.

Karakter
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Guideline Fario
CRS 6-delt

Markedsføres av: Guideline AS
– guideline.no
Pris: 5299 kr
Vekt: 81 g
Futteral: Tøypose og cordura-trukket rør
Aksjon: Halv
Kommentar: Det vi har sagt om den
4-delte kan gjentas her, for likheten
mellom de to Farioene er overraskende stor, og største ulikheten er antall
deler. Denne veier riktignok seks gram
mer, men det har ingen betydning for
kastegenskapene. Kanskje på grunn av
flere holker er den 6-delte litt stivere
i toppen og jobber dermed en aning
dypere ned i klingen under belastning.
Det gir en litt mer speyvennlig aksjon
som gjør det kneppet lettere å treffe
med vannkastene.

Karakter

9

Orvis Reccon

Markedsføres av: Nordic Outdoor AS
– nordic-outdoor.no
Pris: 4999 kr
Vekt: 80 g Rotdel: 53 g
Futteral: Tøypose og metallrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Reccon har en helt
annen karakter enn Superfine, og
framstår også raskere og kraftigere
enn Helios 2. Den jevne halvaksjonen
går et stykke ned i klingen, men
toppen er stiv og arbeidsveien kort.
Den gjør en fremragende jobb på
speykast med Close Control, og trives utmerket med Scierra-klumpen
til lange kast over hodet. De lettere
WF-snørene sliter litt mer med å
sette hele stanga i arbeid, og Reccon
blir ikke førstevalg i kombinasjon
med lette dunkroker.

Karakter

8

Orvis Superfine
Carbon

Markedsføres av: Nordic Outdoor AS
– nordic-outdoor.no
Pris: 5999 kr
Vekt: 65 g Rotdel: 41 g
Futteral: Tøypose og metallrør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Nytt navn og utstyr til
tross, nye Superfine har mye til felles
med fjorårets testvinner i klassen
under. Aksjonen stikker dypere enn i
alle konkurrentene, men nanografitten
sikrer en unik kombinasjon av mykhet
og spenst. Ingen andre i testen styrer
snøret med samme kontrollerte ro på
alle distanser, men den dype aksjonen
gir relativt lang arbeidsvei, og den
krever litt plass for bakkast. Mer en
stang for større elver enn kronglete
skogstjern.

Karakter

9

Sage Accel

Markedsføres av: Fairpoint Outdoor
AS – kineticfishing.com
Pris: 6399 kr
Vekt: 86 g Rotdel: 58 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket
rør med lommer
Aksjon: Halv - topp
Kommentar: Også Sage Accel er en
relativt kraftig #5-stang, men mykere
i toppen enn Snowbee Geo og Orvis
Accel. Det gjør den snillere mot tynne
fortomspisser, men rota er litt for stiv
til at vi føler optimal kontakt med de
lettere snørene. På den annen side
blir skyteklumpen fra Scierra i tyngste laget for toppen, så bruksområdet
er noe smalere enn for konkurrentene. Målt mot toppseriene til Sage,
One og Method, havner denne litt i
bakleksa.

Karakter

7

Snowbee Geo

Markedsføres av: Seeberg AS
– seeberg.no
Pris: 5630 kr
Vekt: 96 g Rotdel: 66 g
Futteral: Tøypose og corduratrukket
rør
Aksjon: Halv
Kommentar: Som Orvis Reccon
er nykommeren fra Snowbee en
kraftplugg for litt tyngre fiske. Også
her er det spenst og kraft i bøtter og
spann, og selv om den takler et bredt
spekter av snører, kommer den best
ut med Close Control og Scierraklumpen. Den relativt stive toppen gir
glimrende speyegenskaper, og dette
er absolutt et godt valg for kyst og
smålakselver. Men vi er skeptisk til
å betro den en tynn tørrfluefortom,
og stiller et spørsmålstegn ved klassifiseringen.

Karakter

8
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