
Alt om fiske/test 9 fot #7-stenger for sjøørret

Poengskalaen:
 10.  TOPPKLASSE: Unikt 

produkt i absolutte 
toppklasse. Vrient å toppe 
med dagens teknologi.

 9.  FREMRAGENDE: 
Fremragende kvalitet og 
funksjon. Oppfyller selv 
store forventninger

 8.  MEGET GODT: Meget 
godt produkt. Ingen klare 
mangler/svakheter. Langt 
over snittet.

 7.  GODT: Godt produkt med 
gode egenskaper, men med 
noe forbedringspotensial.

 6.  TILFREDSSTILLENDE: 
Tilfredsstillende produkt, 
men det er noen mangler/
svakheter.

 5.  FUNGERER: Produktet 
fungerer, men det har 
vesentlige mangler/
svakheter.

 4.  LITE TILFREDSSTILLENDE: 
Lite tilfredsstillende 
produkt med dårlig funksjon 
og betydelige mangler.

 3.  STYR UNNA: Styr unna 
dette produktet – dårlig 
egnet til krevende feltbruk. 
Langt under snittet.

 2.  HÅPLØST: Håpløst 
produkt som ikke fungerer 
som forventet, og med 
omfattende og alvorlige 
mangler.

 1.  UEGNET: Uegnet til 
feltbruk. Kan være direkte 
farlig og tilfredsstiller få av 
de krav som bør stilles.

En gang var 9-fotere i klasse 7 
å regne som standardstenger 
for innlandsfiske etter ørret. 

Men det var da fluestenger flest 
var laget av glassfiber, og snørene 
ble produsert etter AFTM-tabellen 
som tilsier at de første 30 fot (drøye 
9 meter) av et #7-snøre skal veie 
omtrent 12 gram. 

Alle produsenter som har oppgitt 
klumpvekter for stengene i denne 

testen ligger i området 16–19 gram, 
og det indikerer en helt annen bruk 
enn presentasjon av tørrfluer på 
stille skogtjern. Svært mange har 
også navn som indikerer at de er 
tenkt for sjøørret og saltvann. Derfor 
har vi i stor grad innrettet testen 
mot dette bruksområdet. 

Testsnørene har vært to Rio 
Coastal Seatrout-klumper på hen-
holdsvis 16 gram/S1 og 18 gram/S1, 

med klumplengde på henholdsvis 
9,3 og 10 meter. Siden ulikheten i 
lengde i noen grad utligner vektfor-
skjellen, har vi veid begge ved 9,3 
meter, og der er forskjellen ganske 
nøyaktig to gram. Som hellineal-
ternativ har vi brukt Arctic Silver 
Grey Ghost MD WF #7 F. Det har 
en klumpvekt i overkant av 17 gram 
ved en lengde på nærmere 11 meter. 
Det kan synes litt lett, men Grey 
Ghost har mindre diameter – og 
dermed luftmotstand – enn andre 
flyteliner i klassen. Den høyere 

Vi har testet et utvalg nifotere med hoved- 
fokus på kystfiske etter sjøørret.

hastigheten kompenserer glatt for 
et gram eller to. Uansett var dette 
et snøre som samtlige teststenger 
taklet på beste måte. 

Med Rio-klumpene var det litt 
større differanser, der noen stenger 
gikk litt bedre med den ene enn den 
andre, men alt i alt var det små for-
skjeller, og ingen av deltagerne får 
minus for feilklassifisering.

KRITERIER FOR TESTEN
Med tanke på bruksområdet legger 
vi størst vekt på kast over hodet. 

Man vil kanskje tenke at dette blir 
en ren lengdekonkurranse, men slik 
er det ikke. 

Alle stengene kaster ut hele WF 
7-snøret (29,4 meter) pluss 4–5 
meter polyleader/fortomspiss, og 
det er godt forbi de kastlengdene vi 
normalt har bruk for i praktisk fis-
ke. Det handler altså ikke om hvor 
langt, men om hvordan stengene 
kaster, og ikke minst hva de krever 
av kasteren. I kystfiske handler det 
mye om å pumpe ut klumpen fra 
et utgangspunkt der bare spissen er 
utenfor toppringen. 

Da er det viktig at stanga gir 
tydelig tilbakemeldinger ved liten 
belastning, samtidig som materia-
let er spenstig nok til å bære hele 
klumpen med autoritet og sende 
den ut uten unødig bruk av luftkast 
og muskelkraft. Raske temposkift 
og retningsendringer står også på 
kravlista. Noen av stengene, som for 
eksempel Scierra Salis og Zpey Zalt, 
har en aksjonstype som innbyr til 
vannkast, og kan være spennende 
alternativer for fiske i trange små-
laks- og sjøørretelver.

PRIS OG POENG
Pris betyr ingen ting for poengutde-
lingen. Dermed ser du hva du får for 
kronene når det kommer til kaste- 
og bruksegenskaper. 

Med noen unntak er det greit 
forhold mellom pris og kvalitet. På 
minussiden finner vi tilårskomne 
Crosscurrent fra G. Loomis, på den 
positive, Streamstix, Guideline og 
Zpey. 

Både RSi og Zalt får en nier, men 
det er ikke hundrelappen i pris-
forskjell som bør bestemme valget. 
Stengene bedømmes som jevngode, 
men langt fra like. Mens RSi er et 
råskinn, er Zalt betydelig «snille-
re», vil ha lettere snøre og har hyg-
gelige speyegenskaper. Mellom disse 
ligger de dyrere «nierne»; Loop 
Cross SX, Orvis Helios og Recon. 
Hardy Wraith dekker hele registeret, 
og har «wow-faktoren» som rett-
ferdiggjør en høyere pris.

Men det er viktig å være klar over 
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at konkurransen er uvanlig tett, og 
forskjellen mellom en åtter og en 
nier kan være hårfin. Dermed sei-
ler Streamstix Angry Seatrout opp 
som et hett alternativ. For 2790 kr, 
får du ei stang som ligger tett bak 
konkurrenter som koster mer enn 
det dobbelte. En detalj som i noen 
tilfelle skiller de aller beste fra de 
nest beste er vekta. Her er det viktig 
å skille vekt i klingen fra vekt i snel-
lefeste og håndtak. Derfor oppgir vi 
vekt på rotdel i tillegg til totalvekt. ■
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G. Loomis GLX 
Crosscurrent

Markedsføres av 
Normark AS –  
www.elbe.no
Pris: 8299 kr

Hardy Wraith
Markedsføres av  
Pure Fishing AS –  

www.purefishing.com
Pris: 7999 kr

Greys GR 70 Salt
Markedsføres av  
Pure Fishing AS –  

www.purefishing.com
Pris: 3999 kr

Hardy Zephrus Salt
Markedsføres av  
Pure Fishing AS –  

www.purefishing.com
Pris: 6499 kr

Loop Cross SX
Markedsføres av  
Loop Tackle AS –  

www.looptackle.no 
Pris: 6990 kr

Guideline RSi
Markedsføres av 
Guideline AS –

 www.guideline.no
Pris: 4499 kr

G. Loomis GLX 
Crosscurrent 

Vekt: 131g, Rotdel: 95 g
Futteral: Tøypose og cor-
duratrukket plastrør
Aksjon: Topp – halv
Kommentar: Denne 
stanga kunne vært med da 
vi sist hadde stortest av 9 
fot #7-ere i 2007, og viser 
med tydelighet at det har 
skjedd en utvikling siden 
da. GLX er ikke lenger den 
ledende teknologien innen 
produksjon av fluestenger, 
og vi er litt forundret over 
at G. Loomis fortsatt kjører 
Crosscurrent som topp-
modell for saltvannsfiske i 
denne viktige lengden/klas-
sen. Også aksjonskurven 
framstår som litt «gam-
meldags», med en ganske 
myk topp som har en litt for 
brå overgang til rotdelen. 
Vi har grei kontakt med 
kastarbeidet, men opplever 
Crosscurrent som noe upre-
sis, og målt 
mot stenger i 
samme pris-
klassen er det 
mye som i dag 
er klart bedre.

Hardy 
Wraith 

Vekt: 100 g Rotdel: 71 g
Futteral: Tøypose og 
metallrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Om vi tar 
hvilken som helst av sten-
gene som har fått 9 poeng 
i denne testen, kan vi fort 
tenke at det ikke er mulig å 
gjøre det bedre. Men så gjør 
vi noen kast med Hardys 
nyeste toppmodell, og ser 
at det faktisk går. Med sin 
relativt dype halvaksjon 
med kort slaglengde er den 
bygget mye over samme 
lest som Guideline RSi, 
men som prisen tilsier, er 
det forskjell i grafitten. Der 
Guideline må kompen-
sere med ørlite grann mer 
masse, kan Hardy skilte 
med testens letteste klinge, 
og den sender litt tydeligere 
tilbakemeldinger og hjelper 
deg enda bedre med timin-
gen. Men selv om den 
bøyer seg lett, 
er det umulig å 
bringe Wraith 
ut av fatning, 
og den leverer 
direkte og pre-
sist på alle typer 
kast og distan-
ser.

Greys GR 70 
Salt 

Vekt: 122 g Rotdel: 83 g
Futteral: Corduratrukket 
plastrør med isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Greys er en 
produsent som sjelden 
overrasker. De lager sine 
stenger etter en velbrukt 
oppskrift; mainstream halv-
aksjon i bra materiale til 
en relativt gunstig pris. Det 
gjelder også denne, og selv 
om GR 70 skal bety en tek-
nologisk oppgradering, er 
det lite som skiller «Salt» 
fra Greysstenger vi har tes-
tet tidligere. Aksjonskurven 
kjennes jevn og fin, og vil 
være lett å bli venn med 
for de fleste. Stanga til-
fredsstiller kravene på alle 
kastkriterier, og gir god 
tilbakemelding som gjør det 
lett å finne rytmen. Når vi 
trykker riktig hardt på, er 
det likevel en forskjell om vi 
sammenligner med de aller 
spenstigste og 
letteste.

Hardy Zephrus 
Salt

Vekt: 107 g Rotdel: 73 g
Futteral: Tøypose og 
metallrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Zephrus 
produseres i såkalt Sintrix 
440-teknologi og erstatter 
velrenommerte Zenith hos 
Hardy, og er slett ingen dår-
lig arvtager. Halvaksjonen 
er jevn, og materialet spen-
stig, men vi registrerer en 
forskjell i forhold til Wraith 
som er bygget i topptekno-
logien Sintrix 550. Zephrus 
jobber ikke lenger ned i 
rotdelen enn Wraith, men 
er mykere fra midten og får 
litt lengre arbeidsvei. Den 
gjør en utmerket jobb på 
alle distanser og typer kast, 
men er ikke like direkte 
som Wraith, og mangler 
det siste lille giret for å 
blande seg helt i toppen. 
Om du vil bruke et betyde-
lig beløp på toppstang fra 
Hardy i denne 
klassen, kan 
det være verd 
å vurdere å 
legge ytterligere 
1500,- i potten 
for en Wraith.

Loop Cross SX 

Vekt: 114 g Rotdel: 83 g
Futteral: Tøypose og 
metallrør
Aksjon: Halv-trekvart
Kommentar: Loops topp-
modell Cross XS bygger 
videre på Cross S1, og 
som forventet er den med 
i tetsjiktet. Materialet er 
spenstig, aksjonskurven 
forbilledlig jevn, og klingen 
svarer direkte ved belast-
ning, også om du drar på. 
114 gram kan virke litt mye 
mot de letteste i klassen, 
men her ligger hele vektfor-
skjellen i snellefestet. Når 
det kommer til klingen – 
der vekt spiller en rolle – er 
det bare Hardy Wraith som 
er lettere. Under kastarbei-
det oppleves Loop Cross SX 
derfor som en av de letteste 
i testen, og den har dessu-
ten en type aksjon de fleste 
lett vil komme på talefot 
med. Dette er ei stang å 
kose seg med, 
men ikke fullt 
så «rå» som 
Hardy Wraith 
og Guideline 
RSi.

Guide li ne RSi 

Vekt: 106 g Rot del: 73 g 
Fut te ral: Tøy po se og cor-
du ra truk ket plast rør
Ak sjon: Halv-tre kvart
Kom men tar: Guide li ne 
er stat ter sin salt vanns se rie 
Lpxe RSV2-se rie med RSi, 
og det te er en be ty de lig 
opp gra de ring. Stan ga har 
en re la tivt dyp halvak-
sjon med gan ske stiv topp 
som set ter rot de len raskt 
i ar beid. Her skjer alt på 
di rek ten, uten for sin kel ser, 
og vi opp le ver høy grad av 
pre si sjon, også på de leng-
ste kas te ne, der den føl ger 
Hardy Wraith helt til døra. 
RSi er en fan tas tisk stang 
for kyst fis ke der lan ge kast 
med mi ni mum av luft kast 
er gjen nom gangs te ma. Skal 
du speykaste, kre ver den 
kor te slag leng den at du ikke 
slur ver med ti min gen. Kon-
klu sjo nen blir at Guide li ne 
RSi er et rå skinn som tri ves 
bed re med 18- 
enn 16-grams-
klump, til en 
svært hyg ge lig 
pris!
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Alt om fiske/test

Test- 
vinner

9 fot #7-stenger for sjøørret

Loop Cross  
Evotec Cast F

Markedsføres av  
Loop Tackle AS –  

www.looptackle.no 
Pris: 4990 kr

Orvis Helios 2 Tip Flex
Markedsføres av  
Nordic Outdoor –  

www.nordicoutdoor.no
Pris: 8999 kr

Loop Cross 
Evotec Cast F

Vekt: 110 g Rotdel: 75 g
Futteral: Tøypose og cor-
duratrukket plastrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Evotec er 
et velkjent navn i Loops 
sortiment, men med tilleg-
get «Cast» blir det snakk 
om en helt ny serie, eller 
rettere sagt tre nye serier. 
De kommer med bokst-
avtilleggene F, MF eller M, 
som betegner aksjonstyper. 
9 fot #7 kommer bare i 
F-versjon, men selv om F 
står for fast, er den ikke 
raskere enn Cross XS som 
har litt dypere aksjon, men 
kortere slaglengde. Og selv 
om Evotec Cast presterer 
helt fint på alle kriterier 
kjennes den litt løsere, og 
ikke like presis som den 
dyrere stallkameraten. Vi 
merker oss at Evotec har 
de romsligste ringene av 
samtlige teststenger. Snøret 
glir lett, men 
klingen får høy-
ere vekt, og vi 
ser ikke at disse 
ringene gir noen 
fordel framfor 
mer moderat 
dimensjonerte 
som eksempelvis 
hos Cross XS.

Orvis Helios 2 
Tip Flex 

Vekt: 99 g Rotdel: 65 g
Futteral: Tøypose og rør av 
grafittmateriale
Aksjon: Halv
Kommentar: Da Helios 2 
kom på markedet for tre år 
siden, la Orvis´ toppserie 
på mange måter lista for 
konkurrentene. Fortsatt er 
Helios 2 å regne med i top-
pen, og deltageren i denne 
testen biter godt fra seg. 
Snellefestet er viktigste 
bidrag til at den er «lettest 
i test», mens de noe over-
dimensjonerte dragringene 
trekker i motsatt retning og 
gjør klingen 5 gram tyngre 
enn Hardy Wraiths. Men 
helhetsinntrykket er likevel 
at dette er ei lett og spenstig 
stang med jevn aksjon som 
gir deg tydelig kontakt med 
kastarbeidet. Orvis betegner 
den som «tip flex», men vi 
oppfatter den mer som rask 
halvaksjon enn toppaksjon. 
Når det gjelder valg av synk 
1-klump vil vi heller ha 16 
enn 18 gram 
på denne.
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Alt om fiske/test 9 fot #7-stenger for sjøørret

Sage Bolt
Markedsføres av 

Fairpoint Outdoors AS–
www.kineticfishing.com

Pris: 6399 kr

Sage Bolt

Vekt: 111 g Rotdel: 76 g
Futteral: Tøypose og cor-
duratrukket rør med isydde 
lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Bolt er bygget 
med samme teknologi som 
Accel som Sage lanserte i 
fjor. Det betyr god spenst, 
og når aksjonen er jevn, blir 
det bra resultat. Men selv 
om Bolt leverer med høy av 
presisjon på distanse, savner 
vi litt av råskapen vi finner 
i produsentens toppserier 
i Konnetic-teknologi. Vi 
trenger litt flere luftkast for å 
mate ut klumpen med den-
ne målt mot de aller beste, 
noe som også kan skyldes at 
ringene - særlig de to ned-
erste - er noe trangt dimen-
sjonert. Vi har ofte ergret 
oss over produsenter som 
sverger til den lite fleksible 
løsningen med transportrør 
med isydde lommer, men 
her har Sage funnet et smart 
kompromiss: 
Løs tøypose kan 
brukes når du 
ikke vil drasse 
på røret, og ellers 
stikkes ned i den 
midtre lomma i 
røret.
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Scierra Salis
Markedsføres av 
Svendsen Sport –  

www.svendsensport.com
Pris: 2999 kr

Scierra Salis

Vekt: 122 g Rotdel: 83 g
Futteral: Tøypose og cor-
duratrukket plastrør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Scierra har 
tradisjon for å levere gode 
stenger til rimelige priser, 
men har i senere år blitt 
hengende litt bakpå med 
noe tilårskomne model-
ler. Det skal rettes på, og 
produsenten har enga-
sjert kastemester Mathias 
Lilleheim for å oppgradere 
sortimentet. Salis er den 
første vi tester fra hans 
hånd, og vi konstaterer er 
at han har fått fram ei stang 
med relativt dyp, men jevn 
aksjon som i tillegg til å 
levere tilfredsstillende over 
hodet også er velegnet for 
speykast. Men heller ikke 
Lilleheim kan trylle, og gra-
fittmaterialet er ikke godt 
nok til at Salis kan yppe 
seg mot de beste. Det blir 
litt traust, og du må bruke 
litt ekstra mus-
kelkraft – men 
ikke mer enn 
det er rimelig å 
forvente av tes-
tens billigste!
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St. Croix Legend X
Markedsføres av 

Profisker –  
www.profisker.no

Pris: 5500 kr

St. Croix 
Legend X

Vekt: 161 g, Rotdel: 126 g
Futteral: Corduratrukket 
plastrør med isydde lommer
Aksjon: Topp-halv
Kommentar: Vekt i 
håndtak og snellefeste 
har mindre å bety enn i 
klingen, men her blir det 
litt i overkant. Snellefestet 
kjennes veldig tungt og vi 
skjønner ikke helt hvorfor 
St. Croix ikke bruker kork i 
håndtaket på denne stanga. 
Resultatet er en rotdel som 
alene veier nærmere 30 
gram mer enn de letteste 
stengene totalt. Ellers har 
denne modellen en noe 
dypere og jevnere aksjon 
enn Elite. Den setter trange, 
men likevel lettkontrollerte 
bukter og leverer meget bra 
på alle kriterier. Spensten er 
også bra, og kasteegenska-
pene kvalifiserer denne St. 
Croix-modellen til en åtter 
på poengskalaen, men vekta 
trekker den ned 
ett hakk.
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Streamstix Angry 

Seatroutseeker
Markedsføres av 
Streamstix AS –  

www.streamstix.com
Pris: 2790 kr

Streamstix 
Angry 

Seatroutseeker
Vekt: 118 g, Rot del: 84 g
Fut te ral: Tøy po se og cor-
du ra truk ket plast rør
Ak sjon: Halv
Kom men tar: Bare Sci er ra 
Salis er bil li ge re enn Angry 
Seatroutseeker, men det 
er det ikke mye som rø per. 
Ma te ria let i klin gen mat-
cher na tur lig nok ikke helt 
de dy res te topp sten ge ne, 
men det er over ras ken de 
spens tig, og kon struk sjo-
nen er mo der ne, med en 
re la tivt dyp halvaksjon som 
er for bil led lig jevn. Det gir 
god kon troll på alle ty per 
kast og dis tan ser. Ut styr og 
fi nish er helt på høy de med 
dy re re kon kur ren ter, og det 
føl ger med en eks tra topp-
del – den kan være gull verd 
om uhel let er ute når sjø ør-
re ten er i bet tet! 
Tett fulgt av Guide li ne 
RSi og Zpey Zalt, kå rer 
vi Streamtix Angry 
Seatrouseeker 
til bes te kjøp i 
den ne tes ten!
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St. Croix Legend Elite
Markedsføres av 

Profisker   
www.profisker.no

Pris: 5300 kr

St. Croix 
Legend Elite

Vekt: 134 g Rotdel: 93 g
Futteral: Corduratrukket 
plastrør med isydde lommer
Aksjon:  Topp
Kommentar: Dypere 
aksjon med kort slaglengde 
er en trend som viser seg 
tydelig i denne testen, og 
den eneste deltakeren med 
typisk toppaksjon framstår 
som noe gammeldags. Den 
største utfordringen ved å 
konstruere gode stenger 
med denne aksjonstypen er 
å få til en overgang mellom 
topp og rot som er jevn nok 
til å gi kasteren tilstrekkelig 
følelse med hva som foregår 
i øvre del. Her lykkes ikke 
St. Croix godt nok, og sær-
lig når snøreklumpen skal 
sendes ut etter å ha vært 
trukket helt inn, blir det 
en del «pisking» der den 
stive rotdelen ikke er med 
på notene. Med klumpen 
helt ute kan en dyktig kas-
ter sette trange 
bukter og legge 
hele snøret ut, 
men det krever 
god teknikk og 
høy konsentra-
sjon.
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Orvis Recon

Markedsføres av  
Nordic Outdoor   

www.nordicoutdoor.no
Pris: 5999 kr

Orvis Recon

Vekt: 102 g Rotdel: 68 g
Futteral: Tøypose og 
metallrør
Aksjon: Halv
Kommentar: « - Det er av 
sine egne en skal ha det» 
- og her har Orvis skaffet 
toppmodellen Helios 2 en 
seriøs konkurrent. Vanligvis 
er vi skeptiske til de store 
amerikanske merkenes 
«b-serier», som ofte er 
overpriset i forhold til kas-
teegenskaper, men i dette 
tilfellet har vi vanskelig for 
å se hvorfor vi skulle legge 
på 3000 kr for en Helios 2. 
Det er ikke mulig å gjøre 
noe som helst med topp-
modellen som ikke Recon 
gjør like lett, like direkte 
og kontrollert. Jevn aksjon 
og spenstig grafitt sørger 
for total kontroll på alle 
distanser. Eneste forskjellen 
vi finner er at Recon tar litt 
tyngre snøre, og der Helos 2 
vil ha 16 gram, 
trives Recon 
best med 18.

Ka rak ter:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zpey Zalt
Markedsføres av  

Zpey A/S   
www.zpey.com

Pris: 4399 kr

Zpey Zalt

Vekt: 118 g. Rotdel: 83 g
Futteral: Tøypose og pol-
stret plastrør
aksjon: Trekvart
Kommentar: Blant sten-
gene som får nier på poeng-
skalaen skiller Zpey seg litt 
ut. Aksjonen er dypere enn 
hos de skarpeste konkur-
rentene, og ganske typisk 
for Zpey har produsenten 
her fått fram ei stang som 
er meget bra på speykast. Vi 
testet det ut med Guidelines 
Ultra Compact-klump, og 
konstaterte at Zpey Zalt 
også vil være et godt valg 
for fiske i trange småelver. 
Zpey anbefaler kumpvekter 
mellom 16 og 18 gram, men 
av klumpene vi har brukt 
i denne testen går vi for 
den letteste. Med den, eller 
WF-snøret fra Arctic Silver 
presterer Zalt helt utmer-
ket på alle testkriterier, og 
får dessuten et pluss for et 
smart, firkantet stangrør 
med polstring!

Ka rak ter:
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Vision Kust
Markedsføres av 
Flydressing A/S   

www.flydressing.se
Pris: 4495 kr

Vision Kust

Vekt: 128 g, Rotdel: 91 g
Futteral: Tøypose og cor-
duratrukkket plastrør.
Aksjon: Halv
Kommentar: Kyststanga fra 
Vision byr ikke på mange 
overraskelser. Halvaksjonen 
er jevn, og du kommer fort 
i god kontakt med kastar-
beidet. Materialet kjennes 
spenstig nok, men krever 
litt ekstra innsats fra kas-
teren, om vi måler mot de 
aller beste. Når vi skal velge 
klump, foretrekker vi 16 
framfor 18 gram til denne. 
Med den lettere klumpen 
- eller ASi Grey Ghost WF 
7F - kaster Vision Kust med 
god presisjon på alle typer 
kast og distanser. Vi noterer 
forøvrig et pluss for utfor-
mingen av stangrøret. Det 
er trekantet, og ligger stabilt 
på plass i bagasjerommet i 
bilen.

Ka rak ter:
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Beste 
kjøp
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