9– fortsatt
fot
I

Terje
Bomann-Larsen
og Tom Skyrud
Test, tekst og foto

Jon Lenæs

Produktfoto

2005 hadde vi 35 fluestenger i snøreklasse 5 til test,
og forbannet oss på at det ikke skulle skje igjen. Når
vi nå skulle ta for oss Den Norske Folkestanga igjen,
var vi enige om å være beinharde på hva som skulle slippe
til: Bare reine 9-fotere – ikke 8’8’’ eller 9’3’’ – og bare stenger som var nye i 2008 og 2009 fikk være med. Likevel kom
vi ikke under 30.
Selvsagt kunne vi også satt en grense på ei stang per
merke, men mange merker har flere spennende nykommere, og vi kunne komme til å kutte ut en testvinner. Siden
det knapt finnes en stangserie på markedet som ikke har
minst én 9-foter i AFTM 5, måtte det altså bli mange. Det
byr på både fordeler og ulemper: For oss blir det en svær
jobb å forberede og gjennomføre testen innen forsvarlige
tidsrammer. For deg betyr det at du får en nesten komplett
markedsoversikt.
Ei stang for oss – ei stang for deg?
«Det er umulig å teste stenger for andre!» er et utsagn vi
hører fra tid til annen. Vi er i hovedsak uenige, men ser at
kritikerne kan ha noen poenger. Ikke noe er bedre enn å
teste selv, men når fikk du sjansen til å kaste med nær sagt
alt som finnes av nyere fluestenger – på samme dag og
under tilnærmet like forhold?
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Den vanlige forbrukers hverdag er vel heller at han eller
hun er henvist til utvalget i den lokale sportsforretningen,
og kanskje en ekspeditør som kan ski og fotball. Vi er kompetente på allsidig fluefiske, og har tilgang på et utvalg som
selv den beste spesialforretning aldri kommer i nærheten av.
Et argument fra skeptikerne er at «alle har sin spesielle
kastestil», og dermed også må ha sin spesielle stang. Når
eventuelle feil og unoter er luket bort, dreier vel «kastestil»
seg mest om rytme, og den har man gjerne adoptert fra
de stengene man har vent seg til å bruke. Vi som har gjort
denne testen, kommer ikke inn i slike vaner. Som henholdsvis konkurransefisker og omflakkende journalist møter vi
hele tida ulike utfordringer og fiskesituasjoner, og vi bruker
et tilsvarende bredt spekter av stenger i forskjellige lengder, klasser og aksjonstyper. For oss er dette en nødvendig
ballast for å kunne gi en noenlunde objektiv vurdering, men
det fjerner oss litt fra hverdagen til mange av våre lesere.
Du har kanskje en favorittplass du vender tilbake til
år etter år, gjerne med den samme stanga som nesten har
blitt en del av kroppen. Om du leser denne testen med
tanke på å pensjonere sliteren, er det kanskje vel så viktig
å finne en som ligner gamle Trofast, som at den har fått en
sekser på terningen. Vi har for eksempel gitt toppkarakter
til Orvis Helios, som klart må regnes som ei rask stang. Om

#
5
folkestanga?
TEST

Det har gått fire år siden sist vi
testet den store volumklassen
blant fluestenger. Nå er det på
tide å kåre nye mestere. Vi gir
deg den aller beste testen!

din gamle Trofast var rolig, er det slett ikke sikkert du vil
like Orvis’en, men kanskje elske Thomas & Thomas WL, som
vi «bare» har gitt en femmer. Vår vurdering er imidlertid
forklart i teksten, så som alltid er det viktig å lese denne og
gjøre egne vurderinger før du ser på terningen. Husk også
at grensen mellom en femmer og sekser i noen tilfeller er
hårfin.
Hva skjer’a?
Etter fire år er det naturlig å spørre om det er noen utvikling
eller trender vi bør merke oss. Noen stor, generell kvalitetsforbedring er vanskelig å få øye på. Verden går nok framover, men ikke med sjumilssteg. For å måle disse skrittene
har vi gjort en liten test i testen: Guideline lanserte sin første LPXe-serie i 2003, og den firedelte 9-foteren var blant
vinnerne i forrige test. Serien ble nylansert i 2008, og også
den nye får toppnotering hos oss. Den er litt lettere, har
fått en litt dypere aksjon og er mer smidig på kortere kast.
Når det gjelder makslengder og presisjon på distanse, er det
knapt noen forskjell. Vi har ikke gitt gamlestanga karakter i
denne testen, men den ville nok fortsatt forsvart en plass i
finalerunden.
En tendens som tegner seg ganske tydelig, er at femmerstang ikke lenger er ensbetydende med allround

ørretstang. I et tøft marked, der det ganske sikkert foregår utstrakt kopiering, og mange stenger
fortsatt er veldig like, finner vi en merkbar trend
mot spesialisering. Typisk er at de to store – Sage
og G. Loomis – deltar med flere og svært ulike serier
i det øvre prissjiktet. TCX og Max GLX er helt klart
tenkt for noe annet enn små tørrfluer på tynne
fortommer, og også Zpey, Lawson og Fenwick har
modeller som sikter seg inn mot kystfiske og smålakselver. Det røpes ikke bare av metallsnellefester med
fighting butt, men ofte også av at stengene uten problemer
kaster en snøreklasse høyere enn angitt. Noen av dem fungerer sågar bedre med seksersnøre, men i denne testen er
de selvsagt vurdert som femmerstenger.
I andre enden av skalaen finner vi G. Loomis Whisper
Creek, Sage ZXL, Vision Cult og Thomas & Thomas WL.
Disse er bygget mer for delikat presentasjon enn rå ytelse.
Mellom ytterpunktene finner vi den store gruppa av allroundere. Her har G. Loomis og Sage plassert de rimeligere
seriene East Fork og Flight i hard konkurranse med andre
typiske halvaksjonsstenger. Verdt å merke seg er at de
beste stengene i denne gruppa både presterer og presenterer på høyde med spesialistene!
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Ulike stenger – ulike snører

TOM SKYRUD (48):
Fluefisker i mer enn
30 år, aktiv som
forfatter og skribent
i sportsfiskepressen.
Tester av fluestenger
i ulike blader i mer
enn 15 år. Tidligere
landslagsutøver i
casting, og siden
aktiv konkurranse
fisker med deltagelse
i seks VM for Norge.

TERJE BOMANNLARSEN (60): 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 for
Flugfiske i Norden
og Alt om Fiske siden
tidlig på 90-tallet.

Vi har tatt høyde for at ikke alle femmerstenger skal ha samme
snøre, selv om klassen stemmer. Vi bruker fortsatt Scientific
Anglers GPX som standard, da dette er så nær et gjennomsnittlig
WF-snøre det er mulig å komme, men de tøffeste i klassen har
også fått prøve seg med Guidelines Pounch Pro. Dette snøret har
litt kortere, men samtidig tyngre klump og er mer designet for
tyngre fiske og røffe forhold enn GPX-en. Der vi har vært i tvil
om klassifiseringen, har vi også brukt GPX i AFTM 4 og 6. Scierra
og Zpey oppgir anbefalt klumpvekt i tillegg til AFTM-klasse. Vi
har sjekket disse anbefalingene med en hjemmelaget skyteklump
på 10 meter, og de stemmer bra.
Hva er et bestekjøp?
Terningen forteller bare hvordan vi vurderer stangas kaste- og
bruksegenskaper. Den tar ikke hensyn til verken pris, utstyr eller
finish. Når vi velger våre personlige favoritter, tar vi den stanga
vi helst ville hatt til eget fiske, om vi hadde fått den gratis. Vi
kikker ikke på prislappen før vi skal kåre «bestekjøp». Denne
gangen har vi valgt hver vår stang i den store gruppa som har
fått terningkast 5, og har en pris på1500–1600 kr. Om vi hadde
følt oss rikere, kunne vi også valgt en stang til 3199 kr med terningkast 6, eller en med 4 til 799 kr om vi hadde vært på riktig
trangt budsjett. Det er dessuten flere stenger som ligger helt
oppunder sekseren som koster under 3000 kr, så her er svært
mange gode kjøp. Vi konstaterer likevel at det nå er bedre samsvar mellom pris og kvalitet enn for fire år siden, da vi hadde et
par virkelige prisbomber helt i teten.
Terningens
tale

Styr unna!

Brukbar stang,
men heller ikke
mer.
Jevnt over middelmådig, eller svært
smalt bruksområde.
God stang til sitt

TESTSNØRENE:

Scientific Angler GPX AFTM5:
Klumpvekt 12,5 gram,
klumplengde 11,6 meter.

bruk – om du vet
hva du skal ha, og prisen
er riktig.

Guideline Pounch Pro:

Meget god stang

Klumpvekt 13,5 gram, klump
lengde 11,3 meter. I tilfeller
der det var tvil om klassifisering brukte vi også GPX
i AFTM 6 – 15,5 gram/12,2
meter og AFTM 4 – 10,5

som jevnt over
ligger et lite hakk under,
eller «spesialist» med
smalere bruksområde enn
de beste.

gram/11,0 meter.

Helt i toppen på
de viktigste kriteriene. Ikke nødvendigvis
best på alt, men over snittet på alle punkter.
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UTVIKLING: Gamle Guideline LPXe var blant vinnerne i 2005,

Beulah
Guide
series
Markedsføres av Geoff Wolf,
tlf 99 47 70 70
– www.beulahflyrods.com
2799 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 112 g
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Garanti: Livstidsgaranti mot
fabrikasjonsfeil for første eier
Futteral: Tøypose, corduratrukket rør
Aksjon: Halv – trekvart
Beulah var et helt nytt
bekjentskap, men det ble dessverre ikke kjærlighet ved første
blikk. Stanga er for myk på
midten, og framstår som noe
ustabil. Så lenge du er «snill»,
kan du legge ut pene kast på
moderat distanse, men prøver
du å trykke på, blir vibrasjonene tydelige, og verken
kastlengder eller presisjon blir
som ønsket. Materialet kjennes
heller ikke veldig spenstig ut.
Leveres med ekstra topp!

Fenwick
Ironfeather
Markedsføres av: Pure Fishing
Norway, tlf 23 23 40 00
– www.purefishing.com
2999 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 114 g (uten fighting butt)
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste av metall, løs fighting butt.
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose, corduratrukket rør
Aksjon: Halv
De første «stålfjærene» markerte en milepæl da de dukket
opp tidlig på 90-tallet, men
nå er det minst tredje generasjon vi har til test, og verken
konstruksjon eller materiale
minner om fordums storhet.
Aksjonen er dypere enn på
10-foteren (#6) vi testet i fjor,
men stanga virker også løsere.
Verken rekkevidde eller presisjon står til mer enn godkjent.
Grei stang om du ikke presser
den, men heller ikke mer.

NYHET

og den nye i 2009. Det har vært en viss utvikling på fire år, men ingen revolusjon!

Fenwick
Techna AV
Salt Water
Markedsføres av: Pure Fishing
Norway, tlf 23 23 40 00
– www.purefishing.com
3999 kr
9 fot, # 5, tredelt
Vekt: 151 g
Rigging: 2 snøreførere, 8
snakeringer, full wells håndtak
og snellefeste av metall med
fighting butt.
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose, corduratrukket rør
Aksjon: Halv
Hva Fenwick har puttet under
korken for å få rotdelen til å
veie 123 gram, er for oss en
gåte, men det gjør stanga
baktung. Et håndtak som kjennes som en stokk også i Toms
mannfolknever, bidrar heller
ikke til «femmerfølelse». Vi får
litt bedre føling med kastarbeidet når vi bytter til WF 6, men
overgangen mellom den stive
rotdelen og ditto toppen kjennes noe løs, så det hjelper ikke
veldig mye.

G. Loomis
East Fork
Markedføres av: Elbe Normark,
tlf 67 16 74 04 – www.elbe.no
4199 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 94 g
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med korkinnlegg
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose, corduratrukket rør
Aksjon: Halv
G. Loomis East Fork er en av
testens mange gode allroundere. Med en jevn, medium dyp
aksjon presterer den helt fint
på alle kriterier, men den relativt flate toppen gjør at denne
Loomis’en er hakket bedre
på lange kast enn på typisk
nærfiske. Stanga er lett å like,
og gir ingen overraskelser.
Det merkes likevel at karbon
materialet ikke helt har samme
spenst som GLX.
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G. Loomis
Max GLX

Toms

Favoritt

74

Markedsføres av: Elbe
Normark, tlf 67 16 74 04
– www.elbe.no
6199 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 102 g
Rigging: 2 recoil snøreførere,
8 enbeinte snakeringer, half
wells håndtak, snellefeste i
metall, fighting butt
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
Metallsnellefestet med fight
ing butt avslører G. Loomis’
rå ambisjoner med Max, men
stanga er slett ikke så brutal
som produsenten antyder. Den
er rask, ja vel, men aksjonen
går klart dypere enn på f.eks.
konkurrenten Sage TCX, og
stanga gir godt svar både
med mye og lite snøre ute.
Presisjonen er fremragende,
selv på svært lange kast, noe
som bl.a. skyldes at toppen er
flatere enn vi har vært vant til
fra G. Loomis. Det bedrer også
speyegenskapene.

G. Loomis
Whisper
Creek
Markedsføres av: Elbe
Normark, tlf 67 16 74 04
– www.elbe.no
5999 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 88 g
Rigging: 2 recoil snøreførere,
8 enbeinte snakeringer, half
wells håndtak, snellefeste med
treinnlegg
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
Whisper Creek dekker et annet
bruksområde enn Max, og det
merkes ved første vift. Stanga
kjennes spenstig og lett, og
den myke toppen lar deg presentere tørrflua med følelse og
presisjon på kort distanse. Men
den blir for veik til å bære femmersnøret med den autoriteten
som kreves ved lengre kast.
Det går bedre med WF 4, som
jevnt over er riktigere klasse.
Men vi vurderer den som femmerstang, og da vipper også
terningen mellom 4 og 5...

Hardy
Demon

Lawson
X-Stream

Markedsføres av: Fairpoint
A/S, tlf +45 48 14 24 12
– www.hardyfishing.com
2999 kr
9 fot, # 5, tredelt
Vekt: 94 g
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste av metall
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv–topp
Lett, rask og spenstig har vi
skrevet i margen for Hardys
Demon. Aksjonen karakteriserer vi som halv, men stanga
jobber litt mer med toppen enn
de fleste konkurrentene. Det
gir god presisjon og kastlengder som bidrar til at Demon er
med til døra i kampen om en
sekser på terningen. Det er litt
morsomt å se det gamle statusmerket tilbake med ei meget
god stang i budsjettklassen!

Markedsføres av: Seeberg A/S,
tlf 24 17 48 00
– www.seeberg.no
2099 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 110 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: 2 snøreførere, 7 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste av metall med
fighting butt
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv–topp
Lawsons Stream-X er ikke ei
stang for de minste tørrfluene
og tynneste fortommene, men
snarere for lett sjøørretfiske i
elv eller saltvann. Så er den da
også litt for kraftig for snøreklasse 5. Satt opp med WF 6
gir den bedre tilbakemelding
på kastarbeidet, og legger ut
lange, presise kast. X-Stream
er nær en femmer, men feilklassifiseringen gir trekk når
terningen kastes. Vi er også
skeptiske til et snellefeste
som skriker i gjengene når vi
skrur til.
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Greys
X-Flite
Markedsføres av: Fairpoint
A/S, tlf +45 48 14 24 12
– www.greyfishing.com
2799 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 83 g
Garanti: Livstid for første eier
Rigging: 1 snørefører, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
Greys har imponert oss i
tidligere tester, og fortsetter her. Selv om X-Flite er en
budsjettserie, er stanga lett,
velbalansert og godt utstyrt.
Først og fremst er den egnet
for presentasjonsfiske på
nær- og mellomdistanse, der
presisjon er et viktig kriterium.
X-Flite var lenge med i kampen
om en toppkarakter, men
taper litt til de beste når det
kommer til virkelig lange kast.
Den har ikke helt den samme
spensten som de dyrere Greysmodellene.

Loop Multi
Markedsføres av: Loop Tackle,
tlf 51 57 09 90
– www.looptackle.se
2995 kr
9 fot, # 5, tredelt
Vekt: 96 g
Garanti: Ett års full garanti
uansett bruddårsak + 24 år mot
fabrikasjons- og materialfeil
Rigging: 1 snørefører, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste av metall
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
I likhet med Greys og Hardy har
også Loop kommet opp med
en svært vellykket allrounder i
prisklassen rett under 3000 kr.
I likhet med konkurrentene var
denne også svært nær en sekser, og om vi ser på aksjon og
stivhet, legger den seg mellom
dem. Loop Multi er dypere og
mykere enn Hardy Demon, men
ei kraftigere stang enn Greys
X-Flite, og har en fordel der
det kreves lange kast.

Terjes

Favoritt

Guideline
ACT4

Guideline
LPXe

Markedsføres av: Guideline AS,
tlf 40 00 69 80
– www.guidelineflyfish.com
2199 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 88 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: 2 snøreførere, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose, cordura
trukket stangrør
Aksjon: Halv
Sendt med ekspress fra Kina
var ACT4 den siste som rakk
fram til testen. Men nysatsingen til Guideline var verdt å
få med: Den har en jevn, fin
aksjon som gir klare tilbakemeldinger til kasteren og gjør
stanga lett å håndtere på så
vel kort som relativt lang distanse. På de helt lange kastene
merker vi likevel at den ikke
har helt samme spensten som
LPXe. ACT4 er ei stang som
mange vil like – og de fleste
har råd til.

Markedsføres av: Guideline AS,
tlf 40 00 69 80
– www.guidelineflyfish.com
3199 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 83 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov +
Guideline I-Express
Rigging: 2 snøreførere, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose, cordura
trukket stangrør
Aksjon: Halv
Terje skamroste lillebroren i
9 fot # 4 i AoF (4/08) da den
nye LPXe-serien ble lansert i
fjor, og denne har mange av
de samme egenskapene. Den
jevne aksjonen går ikke fullt så
dypt som på firerstanga, men
dypere enn på forgjengeren
som var blant våre testvinnere
i 2005. Det gjør den nye til ei
bedre nærfiskestang, men den
har absolutt ikke mistet evnen
til å presentere på distanse.
Dette er ei stang det er lett å
kaste langt med!

Orvis
Helios

Pool
12 SSD
Revival

Markedsføres av: Bios Norge,
tlf 63 86 81 80
– www.biosnorge.no
6999 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 75 g
Garanti: 25 år uansett skadeårsak.
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose, grafitt
stangrør.
Aksjon: Halv – trekvart
Letteste stang på vekta kjennes enda lettere i handa,
men Orvis Helios har likevel
krefter så det holder. Den
fint avstemte aksjonen går et
stykke ned i blanksen, men har
kort slaglengde, og den stive
stanga krever god timing. Gir
du stanga de riktige impulsene,
blir du belønnet med kirurgisk
presisjon selv på maksimal
kastlengde. Helios kler særlig
et tøft snøre som Guideline
Pounch Pro # 5, men urutinerte
kastere kan også gå opp til
WF6. Orvis’en orker!

Markedsføres av: Bios Norge,
tlf 63 86 81 80
– www.biosnorge.no
2499 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 78 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: 2 snøreførere, 7 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Halv – topp
Den nest letteste i testen ligger også godt i handa, og har
en finish som matcher langt
dyrere stenger. Men kasteegenskapene lever ikke helt
opp til det gode førsteinntrykket. Stanga arbeider hovedsakelig i øvre halvdel, men den
blir litt for løs i overgangen
til toppen, og det går ut over
både kastelengder og presisjon
– om du prøver å trykke på
litt ekstra. Vi er heller ikke så
glade for stangrør med isydde
lommer til de enkelte delene,
uten at vi lar det påvirke
terningen.
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Redding
ton CPX
Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– www.nfisk.no
2595 kr
9 fot # 5, firedelt
Vekt: 84 g
Garanti: 30 år for første eier.
Gebyr for frakt m.v. 200 kr
Rigging: 2 snøreførere, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
Reddington leverer som vanlig
ei rimelig og ujålete stang med
fortrinnlige kasteegenskaper.
Aksjonen i CPX-en er jevn, og
god føling med kastarbeidet
gjør stanga lett tilgjengelig
også for mindre øvede kastere.
Dette er en allround ørretstang
som ikke overrasker på noen
måte, men de mest kresne vil
nok ønske seg litt mer spenst
i klingen.

Sage ZXL
Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– www.nfisk.no
6795 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 94 g
Garanti: 30 år for første eier
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose, rør av
aluminium
Aksjon: Halv
Liksom G. Loomis har også
Sage ei «finfiskestang» på
øverste prisnivå. ZXL skiller
seg klart fra «brutale» CPX,
og er også «snillere» enn
allrounderen Z-Axis som AoF
testet i 2007. Med denne kan
du presentere tørrflua lett og
presist på så vel kort som på
relativt langt hold. ZXL var med
i den siste finalerunden om en
toppkarakter, men vi synes den
er litt for veik i toppen til å få
en sekser.
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Ron
Thompson
Traveler

Ross World
Wide
Essence FC

Markedsføres av: Svendsen
Sport, tlf +45 46 19 19 13
– www.svendsen-sport.com
899 kr
9 fot, #4–5, firedelt
Vekt: 132 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: 2 snøreførere, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste av metall
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
Igjen har Ron Thompson fått
fram ei stang med jevn og fin
aksjon av rimelige materialer.
Med riktig klassifisering kunne
den kanskje fått høyere karakter, men selv om produsenten
sier AFTM 4–5, er WF 6 det
snøret som passer best. Det
gjelder nok særlig for urutinerte førstegangskjøpere, som må
regnes som hovedmålgruppe
for stenger i denne prisklassen. Den høye vekta skyldes
i hovedsak et svært robust
snellefeste. Korken er bedre
enn før.

Markedsføres av Concept
Sports AS, tlf 46 44 00 05
– www.streamstix.no
1599 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 111 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Halv
Ross World Wides fluestenger
er nye for oss, men om denne
stanga er representativ, bør
merket ha god mulighet til å
etablere seg på det norske
markedet. Aksjonen er jevn, og
stanga leverer på alle kriterier
som en meget god allrounder.
Den er – og kjennes – litt tyngre, og har heller ikke helt den
samme spensten som du finner
hos de aller beste, men her får
du mye for pengene. Korken er
ikke førsteklasses, men OK i
forhold til prisen.

Terjes

Bestekjøp

Scierra
FlyLite

Scierra
Matuka

Markedsføres av: Svendsen
Sport, tlf +45 46 19 19 13
– www.svendsen-sport.com
3798 kr
9 fot, # 5 – klumpvekt 11 g,
firedelt
Vekt: 95 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste av metall
Futteral: Tøypose, rør av
aluminium
Aksjon: Topp
Scierras FlyLite bryter litt med
våre oppfatninger om dette
merket. Rota er ganske stiv,
og det meste av kastarbeidet
skjer i toppseksjonen. Denne
aksjonen gir trange snørebukter og god presisjon, men selv
om karbonmaterialet i FlyLite
er både lett og spenstig, er
toppen litt for myk. Stanga er
meget god på kast over hodet,
men toppen gir seg litt når vi
trykker på for fullt, og den er
mindre god på kast som starter
fra vannet – f.eks. speykast.

Markedsføres av: Svendsen
Sport, tlf +45 46 19 19 13
– www.svendsen-sport.com
1554 kr
9 fot, # 5, klumpvekt 11 g,
firedelt
Vekt: 102 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 2 snøreførere, 7 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose, rør av
aluminium
Aksjon: Halv–trekvart
Typisk Scierra! er Toms første reaksjon på Matuka’en,
og det er godt ment.
Økonomimodellen er velbygd,
med en jevn halvaksjon som
tenderer mot trekvart, og
leverer varene på alle typer
kast. Materialet i klingen har
ikke helt den samme spensten
som vi finner i dyrere FlyLite
og i testens aller beste, men
bortsett fra litt mye sparkel i
korken, er det ingen ting som
røper at dette er ei billigstang.

Toms

Bestekjøp

Sage Flight

Sage TCX

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– www.nfisk.no
3795 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 89 g
Garanti: 30 år for første eier
Rigging: 1 snørefører, 9 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Halv
Som G. Loomis har Sage valgt
å spesialisere toppstengene og
plasserer en riktig allrounder i
prisklassen under. Også Flight
presterer helt greit på alle
kriterier, men sammenligner vi
med East Fork, har den en noe
mykere topp, og framstår litt
mer som nærfiskestang. Den
største forskjellen er nok at
G. Loomis svøper sin East Fork
i det samme myke «teppet»
som toppstengene, mens Sage
leverer Flight i testens mest
irriterende rør.

Markedsføres av: Nordisk
Fiskeutstyr, tlf 67 11 06 30
– www.nfisk.no
7995 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 85 g
Garanti: 30 år for første eier
Rigging: 1 snørefører, 9 snake
ringer, half wells håndtak,
snellefeste med grafittinnlegg
Futteral: Tøypose, rør av
aluminium
Aksjon: Topp
Kjappeste kjeppen i klassen
krever sin caster for å gjøre
det den kan best; å legge ut
laaange kast med høy presisjon. Det krever god timing,
effektive dobbelttrekk og gjerne en tyngre snøreklump for å
aktivere reservene som finnes
i rota, men har du teknikk, så
får du betalt. Dessverre er ikke
lønna så god som den kunne
vært, for Sage har av en eller
annen grunn utstyrt kastekanonen med ganske trange snakeringer. Derfor får CPX heller
ikke topplønn her.

Shimano
Biocraft
X-TRA

Slate
Stream
Water

Markedsføres av: Elbe
Normark, tlf 67167404
– www.elbe.no
4999 kr
9 fot, # 5, tredelt
Vekt: 79 g
Rigging: 1 snørefører, 8
enbeinte snakeringer, half
wells håndtak, snellefeste med
grafittinnlegg
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Futteral: Tøypose, delvis
corduratrukket rør av grafitt.
Aksjon: Halv – trekvart
Biocraft X-TRA var Terjes favoritt og fikk toppkarakter da vi
testet stenger i klasse 7 for to
år siden, men denne nykommeren holder ikke samme
klasse som storebror i serien.
Aksjonen er ikke helt jevn, og
den blir for myk i midtpartiet.
Alt går rolig og fint så lenge vi
ikke forsøker å øke tempoet,
men når vi gjør det, protesterer stanga med merkbar
vibrering. Selv om håndtaket er
forbedret, både når det gjelder
utforming og materiale, lander
terningen bare på...

Markedsføres av: Prima
Villmarksliv, tlf 22 11 04 10
– www.prima-villmark.no
2899 kr
9 – 9 1/2 fot, # 5, femdelt med
forlengerstykke
Vekt: 81 g uten forlenger
Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil, 10 års skadegaranti uansett årsak, gebyr på 250 kr
Rigging: 1 snørefører, 8 enbeinte snakeringer, half wells håndtak m/fast fightingbutt
Futteral: Tøypose, rør av
aluminium
Aksjon: Halv
Stengene i Stream Water-serien
kommer alle med et forlengerstykke som kan settes inn
mellom de nederste delene for
å øke lengden. Siden vi tester
nifotere, har vi ikke brukt
denne, og i kortversjonen
framstår Slate’n som ei meget
lettkastende stang. Den gode
følingen med kastarbeidet
skyldes både at aksjonen er
jevn, og at den er relativt myk
i rota. Det setter også grenser
for maksytelse på distanse.
Det er litt for lang avstand
mellom de nederste ringene.

W I T H s U F I X , T H E R E ’ s N OT H I N G
YO U C A N ’ T C ATC H

THE WORLD’s
MOsT HARDCORE
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Thomas
& Thomas
WL
Markedsføres av Concept
Sports AS, tlf 46 44 00 05
– www.streamstix.no
5999 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 102 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører, 8 snake
ringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Tøypose, cordura
trukket rør
Aksjon: Trekvart
Vi ønsker Thomas & Thomas
velkommen tilbake etter nærmere to års fravær fra det
norske markedet. WL er en helt
ny serie fra den velrenommerte
produsenten, og denne nifoteren har en jevn, men ganske
dyp aksjon som favoriserer en
rolig kasterytme. Stanga egner
seg først og fremst til kontrollerte tørrfluepresentasjoner på
moderat distanse. Vi savner litt
«sprut», og mistenker at snøret
bremses vel mye av trangere
ringer enn vi tidligere har sett
hos T&T.

Vision Nite
Markedsføres av: Mustad, tlf
61 13 77 00 – www.mustad.no
2290 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 117 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: 1 snørefører, 8 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste med treinnlegg
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Halv–topp
Nite skiller seg fra Cult på
det aller meste. Med en rask
rytme og noe som nærmer
seg toppaksjon, er denne mer
tenkt for lange kast. Men mot
de beste «råskinna» i klassen
holder ikke materialet mål.
Vekta er relativt høy, og den
stive rotdelen virker litt «død».
Overgangen til toppen er også i
overkant myk, så Nite’n havner
litt på mellomdistanse både
når det gjelder kastlengder og
presisjon.
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Tica
Nordic
Markedsføres av Sølvkroken
A/S, tlf 37 00 28 00
– www.solvkroken.no
799 kr
9 fot, # 5–6, tredelt
Vekt: 118 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: 2 snøreførere, 7
enbeinte snakeringer, half
wells håndtak m/fast fighting
butt
Futteral: Tøypose
Aksjon: Halv–topp
Billigste stang i testen er ikke
den dårligste, og utstyr og
finish er bra i forhold til prisen.
Det merkes imidlertid at karbonmaterialet ikke er det aller
beste, både på vekta og på
toppen som ikke er helt presis.
Den doble klassifiseringen fra
produsenten stemmer ikke
helt; glem klasse 6, dette er ei
rein femmerstang. Som konkurrenten Ron Thompson er også
Tica Nordic et OK alternativ
for alle som vil forsøke seg
på fluefiske uten å investere
for mye.

Zpey
Switch
Lean Green
Markedsføres av: Zpey Systems
AS, tlf 63 00 00 00
– www.zpey.no
4360 kr
9 fot, # 5, klumpvekt 10–13 g,
firedelt
Vekt: 101 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil til første eier.
Rigging: 2 snøreførere, 7 snakeringer, half wells håndtak, snellefeste i metall, 2 løse fighting
butter
Futteral: Tøypose, corduratrukket koffert
Aksjon: Halv.
Lean Green skiller seg noe fra
Zpey-stenger vi har testet tidligere, og den føyer seg pent inn
blant gode halvaksjonsstenger
som denne testen har så mange
av. Her presterer den på linje
med de bedre femmerne, men
mangler litt spenst for å komme
opp blant de aller ypperste. Vi
ser poenget i å levere med den
lange zpeytypiske forlengeren på
stenger over 10 fot med tanke på
tohåndskast, men til en 9-foter
er den helt overflødig.

Vision Cult
Markedsføres av: Mustad, tlf
61 13 77 00 – www.mustad.no
3690 kr
9 fot, # 5, firedelt
Vekt: 84 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
Rigging: 1 snørefører, 8 snakeringer, half wells håndtak og
snellefeste med korkinnlegg
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Trekvart
Cult er ei litt annerledes
stang fra Vision. Aksjonen er
relativt dyp, og den er ganske
myk i midtpartiet. Aksjonen
krever en rolig kastrytme, men
en liten ustøhet reduserer
presisjonen på lengre kast.
På moderat distanse er den
lettkastende og gir god snørekontakt. Dermed blir Vision
Cult mer ei stang for intime
forhold enn for store, norske
ørretelver. Finishen er meget
bra, men vi er litt skeptiske til
håndtaksformen som støtter et
grep langt framme på korken.

Zpey
Switch Z1
Markedsføres av: Zpey Systems
AS, tlf 63 00 00 00
– www.zpey.no
3399 kr
9 fot, # 5 – klumpvekt: 11 g,
firedelt
Vekt: 122 g
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil til første eier
Rigging: 2 snøreførere, 7 snakeringer, half wells håndtak,
snellefeste i metall, 2 løse
fighting butter
Futteral: Tøypose, corduratrukket koffert
Aksjon: Halv–trekvart
I den nye Z1 starter aksjonen
zpeytypisk dypere i rota, og
går jevnt og fint over i en ganske flat topp. Z1 virker først
ikke særlig rå, men når vi drar
på, kommer kicket fra dypet
og sender snøret langt ut over
strømmen. Den er utstyrt med
robust snellefeste og fighting
butt – derfor den høye vekta
– og vi ser et bruksområde ut
over ordinært innlandsfiske.
Med tanke på sjøørretfiske i
elv, er det godt å konstatere at
speyegenskapene er av vanlig
zpeyklasse!

