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Terje 
Bomann- 
Larsen
Tekst og test

testtest

De letteste laksestengene
D 

 a jeg satte énhåndspers 
med en rugg på 11 
kg tidlig på 80-tallet, 
sto det AFTM 8–9 

på stanga. Fiskekompisene på 
Brufoss anså det nesten som uan-
svarlig å gå etter lågalaksen med 
såvidt spinkel redskap der de fles-
te sverget til tung tohånds. På den 
tida var # 6 noe som utelukkende 
ble ansett som lett ørretutstyr, og 
fortsatt finnes det konservative 
sjeler som hardnakket hevder at det skal være minst 
# 8 til laks, men dem om det. 

Da vi testet énhåndsstenger i den klassen i fjor, 
fant vi særlig at tifoterne var såpass kraftige og 
arbeidskrevende at vi nå ville ta en titt på lettere 
stenger i denne lengden, og fant fort ut at # 6 ikke 
lenger er hva det var. Da vi sist hadde en test av 
10 fot # 6-stenger i 2008, hadde vi så vel kraftige 

de samme seriene som i # 4-testen. Der var Vision 
MAG den klart stiveste, med en toppaksjon vi knapt 
har sett maken til, mens Hardy Jet var rolig, lang-
som og dyp. Her kommer MAG og Jet med litt ulike 
varianter på temaet halvaksjon, og der det i forrige 
test var snakk om et gap, er det nå en nyansefor-
skjell. Det som i all hovedsak skiller femmere og 
seksere i denne testen, er kvaliteten i materialet, 
som er hakket spenstigere hos Orvis, Sage og Scott, 
som derfor stikker av med sekserne.

ÉN SKILLER SEG UT
En stang skiller seg likevel ut: Ikke først og fremst 
ved at den er gul og tredelt, men ved at den er kon-
struert med et klart formål. Med sin relativt dype 
aksjon og stive topp er LTS Explosive bygget for 
speykast. Rett nok speyer vi like langt og presist 
med noen av de spenstigste allrounderne, men 
denne gjør det enklere enn noen andre. Selv når du 
ikke treffer hundre prosent i innkastet, vil den tilgi 

det, og likevel strekke ut snøret til et akseptabelt 
framkast. 

Om dette hadde vært en ren speytest, hadde 
sekseren vært klar, og hvis du er ute etter ei stang 
for mindre vassdrag der du vil speye mer enn du 
kaster over hodet, kan dette meget vel være stanga 
du skal ha, selv om den i totalvurderingen har hav-
net på en (sterk) femmer. Som vi alltid har sagt: Ditt 
bruksområde og dine ferdigheter er viktigere enn 
våre terningkast.

Også i denne testen kan vi konstatere at det 
meste er som det bør være, og at du får det lille 
ekstra om du er villig til å betale. Toppkarakterene 
går til de tre dyreste stengene, men også her er det 
fiskelykke å få på billigsalg. Når vi gir en velfortjent 
femmer til Greys prisbombe GR 50, betyr det at du 
faktisk får ei meget god stang for mindre enn 2000 
kr også i denne klassen.

stenger med fighting butt for laks og sjøørret, som 
lettere varianter vi godt kunne tenke oss å bruke i 
innlandsfiske etter brunørret og harr. 

SIGNALISERER BIG GAME
Skal du ha ørretstenger i AFTM 6 i dag, må du lete 
blant stenger i andre lengder, for alle tifoterne i 
denne testen signaliserer big game. De takler da 
også minst like tunge snører som min # 8–9-stang 
fra 80-tallet, og jeg ville ikke hatt betenkeligheter 
med å kjøre stor fisk på disse om ikke forholdene 
ellers er altfor vanskelige. Vi snakker ikke her om 
stenger som skal erstatte tohåndsen, men heller 
være et supplement. 

Vi tenker oss hovedsakelig to bruksområder 
som laksestenger: I trange småelver der lengre 
stenger ofte blir uhåndterlige under overhengende 
vegetasjon, skal de levere flua med presise spey-
kast. I større elver er de aktuelle når smålaksen 
trekker opp på ettersommeren. Da vil det være mer 

aktuelt å presentere små fluer med lange kast over 
hodet. Sjøørretfiske i elv og sjø er selvsagt også en 
del av repertoaret.

FINNE RIKTIG SNØRE
I en klasse der du finner så vel lette tørrfluestenger 
som kraftig saltvanns- og lakseredskap, vil det 
naturligvis også være snører med høyst forskjellig 
karakter og klumpvekter. I den ene enden finnes 
fortsatt klassiske WF-snører med klumpvekt på 
rundt 14 gram fordelt på 11–12 meter, i den andre 
ligger hissige SH-klumper som fort vekk veier 16–18 
gram med en lengde på under 10 meter. Snører 
beregnet for switch-stenger kan også være betyde-
lig tyngre enn disse.

Her er det altså ikke noe poeng å karakterisere 
stenger som feilklassifiserte, men om å finne snører 
som yter hver enkelt rettferdighet. Det viste seg i 
denne testen å være enklere enn vi hadde fryktet, 
da åtte av ni stenger fant seg utmerket til rette med 

en 17 grams klump på 9,5 meter (Zpey Unique) til 
kast over hodet. Noen av de kraftigere ville likevel 
ha tyngre belastning til speykast, så til det formålet 
fant vi fram Guideline Switch Multi Tip med en klum-
pvekt på 22 gram ved 10,2 meter. Det synes kanskje 
voldsomt, men med det aller meste av vekta langt 
bak i klumpen, funker det helt prima, og det står 
AFTM 6 på esken! Bare G.Loomis Pro 4X måtte 
under 17 gram i klumpvekt for å prestere, men 
klarte seg bra med Scientific Anglers klassiske GPX 
WF 6F (15 gram/11,5 meter) og Scierras Tactical SH 
6 som veier 14,5 gram ved knappe 9 meters lengde. 

MYE LIKT
Om du leser omtalene av hver enkelt stang, vil du 
finne at flere av tekstene er til forveksling like. Det 
skyldes først og fremst at de fleste stengene også 
er det, og påfallende mer like enn deltakerne i # 
4-testen i forrige nummer.  Et godt eksempel er 
Vision og Hardy, som her stiller med stenger fra 

Mye vann har rent ut i havet siden AFTM 6 var 
klassen for ultralett ørretfiske. De ni tifoterne 
i denne testen er klare for big game!

Lette 10 fots laksestenger
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Hardy Jet Sintrix
Markedsføres av: Pure Fishing 
AS, tlf 23 23 40 00  
– www.no.purefishing.com
Pris: 4099 kr

Antall deler: Fire
Vekt: 113 g (rotdel 77 g)
Garanti: Norsk forbruker-
kjøpslov

Rigging: To snøreførere og ni 
snakeringer. Full wells håndtak 
og snellefeste med treinnlegg.
Futteral: Tøypose og cordura-
trukket stangrør

Aksjon: Halv
Kommentar: Nye Jet Sintrix 
har ikke helt samme spensten 
som som vi kjenner fra Zenith-
serien i samme teknologi, men 

denne tifoteren er klart raskere 
enn nifoteren vi testet i forrige 
nummer. Her snakker vi om 
halvaksjon omtrent midt på 
treet, og lik de to foregående 

presterer den både over hodet 
og på speykast helt fint med 17 
grams-klumpen. Også her sav-
ner vi bare det lille ekstra.

Scott Radian
Markedsføres av: Flyfish 
Europe AS, tlf 63 94 55 90  
– flyfisheurope.com
Pris: 5999 kr
Antall deler: Fire

Vekt: 105 g (rotdel 71 g)
Garanti: Livstid for første eier. 
Repareres i Norge.
Rigging: To snøreførere og 
åtte snakeringer. Full wells 

håndtak og snellefeste i metall 
med fighting butt.
Futteral: Tøypose og stangrør 
av metall
Aksjon: Topp–halv
Kommentar: Scotts nysatsing 

er blant de kraftigste i testen, 
og gir et tøffere inntrykk enn 
forgjengeren S4. Den krever 
en relativt tung klump for å la 
seg spenne opp til speykast, 
men med Guideline Switch 

Multi Tip går det helt fint. Over 
hodet leverer Radian glimrende 
med 17 gram, og det er særlig 
presisjonen på lange overhånd-
skast som gjør den kvalifisert 
til toppkarakter. 

Sage One
Markedsføres av: Fairpoint 
Outdoors AS, tlf +45 28 22 00 
13 – kineticfishing.com 
Pris: 6499 kr
Antall deler: Fire

Vekt: 106 g (rotdel 74 g)
Garanti: Livstid for første eier.
Rigging: Én snørefører og ti 
snakeringer. Full wells håndtak 
og snellefeste i metall med 
fighting butt.

Futteral: Tøypose og stangrør 
av metall
Aksjon: Halv
Kommentar: Denne har en 
klart dypere aksjon enn # 
8-stanga vi testet i fjor, og 

det gjør særlig speyegenska-
pene bedre. Der foretrekker vi 
switch-klumpen fra Guideline, 
men over hodet presterer 
den glimrende med 17 gram. 
Spensten i materialet er helt 

på topp, aksjonen upåklagelig 
jevn, og da blir det en topp-
stang for alle typer kast og 
fiskeforhold.

G.Loomis PRO 4X
Markedsføres av: Normark 
Norway AS, tlf 67 16 74 00  
– elbe.no
Pris: 3999 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 131 g (rotdel 84 g)

Rigging: Én snørefører og 
ni enbeinte snakeringer. Full 
wells håndtak, snellefeste i 
metall og fighting butt.
Garanti: Norsk forbruker-
kjøpslov

Futteral: Tøypose og cordura-
trukket stangrør
Aksjon: Halv–trekvart
Kommentar: Den tyngste 
stanga i testen er den som 
orker minst. Der alle de øvrige 
takler 17 grams-klumpen, sli-

ter PRO 4X med vekta. Vi kan 
ikke si den er underklassifisert, 
for den takler greit Scientific 
Anglers GPX WF 6 over hodet, 
og når vi finner fram den 
relativt lette Scierra-klumpen 
på 14,5 gram går også spey-

kastene tilfredsstillende. Men 
dette er snører vi ellers kaster 
med betydelig lettere stenger, 
så her blir det unødig kraft-
krevende.

Orvis Helios2 Tip Flex
Markedsføres av: Nordic 
Outdoor AS, tlf 37 00 28 00  
– nordic-outdoor.no
Pris: 7499 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 101 g (rotdel 67 g)

Garanti: 25 år uansett ska-
deårsak.
Rigging: To snøreførere og ni 
snakeringer. Full wells hånd-
tak, snellefeste med grafittinn-
legg og fighting butt. 

Futteral: Tøypose og rør av 
grafittmateriale.
Aksjon: Topp–halv
Kommentar: Aksjonen i tes-
tens letteste er jevn og fin, 
og går noe dypere enn beteg-
nelsen «Tip Flex» indikerer. 

Dermed er Helios 2 ikke bare et 
utmerket alternativ for lange 
og presise kast over hodet, 
men leverer også upåklagelig 
på alle typer speykast. Her vil 
vi imidlertid anbefale at du går 
opp et par gram på klumpvek-

ta. Switch-snøret fra Guideline 
passer som hånd i hanske.

test
Vision MAG
Markedsføres av: Flydressing 
A/S, tlf +46 36 46 095  
– flydressing.se
Pris: 3495 kr
Antall deler: Fire

Vekt: 104 g (rotdel 66 g)
Garanti: Norsk forbruker-
kjøpslov
Rigging: Én snørefører og ni 
snakeringer. Full wells håndtak 
og snellefeste med treinnlegg.

Futteral: Corduratrukket stan-
grør med isydde lommer.
Aksjon: Topp–halv
Kommentar: Denne MAG-
modellen har betydelig 
snillere toppaksjon enn den 

vi hadde med i # 4-testen i 
forrige nummer. Til tross for 
at den er klassifisert 5/6, har 
den ingen problemer med 17 
grams-klumpen. WF-snøret 
leverandøren hadde sendt med 

til testen (Vision Vipe 6/7) fant 
vi faktisk for lett. Kast over 
hodet går uten anmerkninger, 
men den er noe krevende på 
timingen av innkastet til spey. 
Spinkelt håndtak gir minus, 

men ikke på terningen.

LTS Explosive
Markedsføres av: LTS 
Flyfishing AS, tlf 72 49 64 70  
– lts-flyfishing.no
Pris: 3999 kr
Antall deler: Tre

Vekt: 117 g (rotdel 88 g)
Garanti: Norsk forbruker-
kjøpslov
Rigging: To snøreførere og 
åtte snakeringer. Full wells 

håndtak og snellefeste i metall 
med fighting butt.
Futteral: Tøypose og cordura-
trukket, sekskantet rør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Explosive er kon-

struert for speykast, og her har 
Syrstad lyktes! En dyp, jevn 
aksjon kombinert med ganske 
stiv topp hjelper deg å strekke 
framkastet, og gjør Explosive 
til et hett tips for alle som vil 

jobbe med speyteknikken. Men 
det som fremmer disse egen-
skapene slår litt tilbake når du 
skal kaste over hodet. Da blir 
den straks mer arbeidskreven-
de. Klassifisert # 6/7 vil den 

gjerne ha det tyngre Guideline 
Switch # 6 til spey!

Guideline LPXe
Markedsføres av: Guideline 
AS, tlf 400 06 980  
– guideline.no
Pris: 3799 kr
Antall deler: Fire

Vekt: 114 g (rotdel 78 g)
Garanti: Norsk forbrukerkjøps-
lov + Guideline I-Express
Rigging: To snøreførere og 
ni enbeinte snakeringer. Full 

wells håndtak og snellefeste i 
metall med fighting butt.
Futteral: Tøypose og cordura-
trukket stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Guidelines 

suksess-serie LPXe har vært 
med en stund, men denne tifo-
teren er relativt ny i samlingen. 
Med forutsigbar halvaksjon 
og god spenst gir den ingen 
overraskelser, og presterer 

helt greit på alle kriterier med 
Zpey-klumpen på 17 gram. For 
noen år siden ga vi seksere til 
slike stenger, men teknologien 
har tatt noen steg, og LPXe 
er ikke lenger blant de aller 

spenstigste.

Greys GR 50
Markedsføres av: Pure Fishing 
AS, tlf 23 23 40 00  
– www.no.purefishing.com
Pris: 1999 kr
Antall deler: Fire

Vekt: 114 g (rotdel 80 g)
Garanti: Norsk forbruker-
kjøpslov
Rigging: To snøreførere og 
åtte enbeinte snakeringer. Full 
wells håndtak og snellefeste i 

metall med fighting butt.
Futteral: Corduratrukket rør 
med isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Testens prisbom-
be overrasker med meget gode 

speyegenskaper, men også 
over hodet kaster den helt greit 
med 17 grams-klumpen. Som 
forventet har den ikke helt 
den spensten som kreves for 
å holde tritt med de tøffeste 

når vi trykker på, men til fiske i 
mindre elver er denne et meget 
godt alternativ, og et udiskuta-
belt bestekjøp i testen!

test

Testerne
Tom Skyrud: Fluefisker i mer enn 30 år, aktiv som forfatter og skribent i sportsfiske-
pressen. Tester av fluestenger i ulike blader i mer enn 20 år. Tidligere landslagsutøver i 
casting, og siden aktiv konkurransefisker med deltakelse i sju VM i fluefiske for Norge.
Terje Bomann-Larsen: Fisket med flue siden tidlig barndom, og fisker allsidig etter 
alle arter med fettfinne, helst med enhåndsutstyr. Journalist i sportsfiskepressen 
siden 1980 og tester av fluestenger og -snører for Flugfiske i Norden og Alt om Fiske 
siden tidlig på 90-tallet.
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Karakter skala: 
1: Styr unna! 2: Brukbar stang, men heller ikke mer. 3: Jevnt over middel mådig, eller svært smalt bruksområde. 4: God stang til sitt bruk 
- om du vet hva du skal ha, og prisen er riktig. 5: Meget god stang som jevnt over ligger et lite hakk under, eller «spesialist» med smale-
re bruksområde enn de beste. 6: Helt i toppen på de viktigste kriteriene. Ikke nødvendigvis best på alt, men over snittet på alle punkter. Lette 10 fots laksestenger


