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Testere:

9 fots fluestenger

Tom Skyrud: Fluefisker i mer enn 30 år, aktiv som forfatter og skribent i sportsfiskepressen. 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.
Tester av fluestenger og -snører for Flugfiske i Norden og Alt om Fiske siden tidlig på 90-tallet.

Testsnører:

Guideline Experience WF 4F, klumplengde/
vekt: 12.8 meter/13 gram, en long belly for
større elver.
Scientific Angler GPX WF 4F, klumplengde/
vekt: 11 meter/10,5 gram. Standard
WF-snøre i klassen
Guideline 4-cast WF 4$, klumplengde/vekt:
10,3 meter/10,5 gram. Også et standardsnøre, men litt mer kompakt enn SA GPX
Loop Evotec 85 WF 4F, klumplengde/vekt:
8,5 meter/10,5 gram. Kortklumpsnøre for
trange forhold og speykast.
I tillegg har vi benyttet Loop Evotec 85,
klumplengde/vekt: 8,5 meter/12 gram, ved
mistanke om underklassifisering.

Ni fot er lengden for norske fluefiskere som i
blant må kaste langt. AFTM 4 er klassen for små
dunkroker på tynne fortomspisser. Vi har testet
lette all roundere for tørrflueentusiaster

Foto

16 lange og lette

H

va skjer´a? Det er fire år siden sist
vi testet nifoterne i klasse 4, en
stadig mer populær lengde/klasse
blant norske tørrfluefiskere. I 2010
var det en gjennomgående tendens at at mange
stenger var mer eller mindre underklassifisert.
Terje
Særlig gjaldt det de vi kalte «veslevoksne små- BomannLarsen
brødre», stenger som var letteste alternativ
Tekst, foto
i serier beregnet for tøffere fiske enn det vi
og testing
vanligvis forbinder med klasse 4. Vi har noen
slike med i år også, men de faller nå greit inn
under begrepet «firerstenger». Et godt eksempel her er Sage som forrige gang stilte med stive TCX
som «forlangte» minst #5-snøre for å gjøre jobben.
Etterfølgeren Method er også en relativt stiv stang
som orker mye, men den samarbeider helt greitt med
#4-snøre. Det kan sies om alle som er med i denne
testen, med unntak av Thomas & Thomas LP, som
kommer best ut når vi går opp en klasse. Riktig nok
skal det sies at vekta på årets testsnører alle ligger
noe over det AFTM-tabellen tilsier, men slik er nå
engang utviklingen, og det viktigste er jo at snører
merket AFTM 4 passer til stenger med samme
påskrift, og det gjør de stort sett meget bra.
I 2010 var det bare Orvis (Helios) som bygde
stenger i det som med et samlebegrep kalles nanoteknologi. Det vil si en teknologi som tillater at lim
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erstattes med grafittfibre for å minske vekta og
øke spensten. Nå har alle de større produsentene
tilgang på tilsvarende teknologi, og det har gjort
konkurransen tettere, og samtidig bidratt til et
«klasseskille». Mens vi for fire år siden kunne gi
toppkarakter til stenger i lavere prisklasser, ligger
alle årets seksere mellom 5590 og 6999 kr. Alle
disse er bygget i beste tilgjengelige teknologi, og
er i tillegg kyndig konstruert av folk som kan sine
ting. Men som så ofte ellers: Det er det lille ekstra
som koster skjorta, og gir du avkall på det, finner du
etter vår mening de beste kjøpene blant de som får
terningkast 5.

Hvordan vi «triller» terning
I fjorårets test av #8-stenger hadde vi en enslig
sekser, mens i denne testen er det fem. Det betyr
ikke nødvendigvis at stengene i #4 er bedre enn de i
#8, men at det er jevnere helt i toppen. I våre tester
forsøker vi så langt mulig å få med det som finnes
av nyheter på det norske markedet, og alltid de siste
toppmodellene fra de dominerende merkene. Vi regner derfor med at vi har med den - eller de - stengene som setter standarden for en toppkarakter. Etter
grundig gjensidig matching plukker vi ut en eller kanskje to stenger som legger lista. Om det er to, vil det i
regelen være to med noe ulik karakter, f. eks. en med

rask halv- eller toppaksjon, og en noe
dypere. Kriteriene er først og fremst
at aksjonen er eksemplarisk jevn, at
materialet har tilstrekkelig spenst, og
at stanga jobber best med den snørevekta den er klassifisert for. I en test av
firerstenger, er det siste viktigere enn
i en test av f.eks. sekserstenger, der
AFTM-systemet er mer eller mindre
i oppløsning. Aksjonstypen har i seg
selv ingen påvirkning på karakteren,
men vi må selvsagt vurdere den opp
mot antatt bruksområde for teststengene. I denne testen regner vi det for
å være overflatenært fiske, også med
små fluer og tynne fortommer. En
god firerstang skal kunne fjære av og
hindre fortomsbrudd når storørreten
tar en mygg på krok 18 og 0,10 mm
spiss. Når vi velger en nifoter forventer
vi at den under optimale forhold skal
kunne legge ut hele snøret med rimelig god kontroll, mens klasse 4 også
krever smidighet god nok for nærfiske
i skogtjern og kronglete småelver der
også speykast i blant kommer til nytte.
Det er voksne krav, og ingen stang

vil være bedre enn alle de andre på alle
kriteriene, men så lenge vi ikke med rimelig sikkerhet kan sette fingeren på noe
som trekker ned, vil sekseren være trygg.
Stengene som får fem er også meget
gode stenger, som vi uten problemer
kunne kost oss med på fisketur, uten å
tenke på at det kanskje finnes noe bedre
der ute. I dagens marked er det heldigvis
slik at du i stor grad får det du betaler
for, og det som skiller de beste fra de
nest beste, er ofte materialet i stengene.
En toppstang til 6-7000 skal ha bedre
spenst enn en til 2-3000, men om den billige er riktig bygget, vil forskjellen gjerne
være at den krever litt mer bruk av egne
muskler, og ikke har like bredt spekter.
Her er det snakk om små marginer som
de fleste knapt vil registrere under praktisk fiske.

Norske stenger
– for norske fiskere?
Vi synes det er særlig gledelig at små,
norske leverandører som Eikre Fly og LTS
stiller sterkt med konkurrransedyktig
redskap. Bak disse stengene står dediker-

te ørretfiskere som Erik Eikre og Bjørnar Skjevedal
(LTS). De vet hva norsk fluefiske handler om og har
gjort en oppsiktsvekkende jobb med begrensede
ressurser. Og det handler om mer enn enn kasteegenskaper: LTS leverer som eneste leverandør
også en ekstra topp med i posen. Garantier av typen
«Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier» lyder
kanskje forlokkende, men når vi vet at norsk forbrukerkjøpslov uansett dekker det samme i fem år, er
det likevel ikke så storveis. Fabrikasjonsfeil oppdages
som regel ganske raskt, og svært sjelden etter flere
års bruk. Når du står langt inne på vidda med knekt
stangtopp, kan dessuten ingen garantiordning redde
dagen. En annen detalj er at stanga leveres i sekskantet rør som ikke ruller omkring i bagasjerommet.
Velformede håndtak og funksjonelle snellefester
viser også at man vet hva det handler om.

Våre favoritter
– ikke nødvendigvis dine
Vi har valgt våre favoritter uten å skjele til prislappen. Om vi skulle gått i butikken og betalt med egne
penger, ville vi heller valgt «bestekjøpene», selv
om de scorer et hakk lavere på terningen. Men det
er også den eneste vurderingen i våre tester der
kroner og øre er involvert. Penger vil kanskje ha en
betydning på ditt valg, men et godt kjøp handler ikke

bare om pris, kanskje mer om at du får ei stang du
trives med - til ditt fiske. Selv om to stenger har fått
lik sum på terningen, er det ikke sagt at de er like. Vi
som tester har lang erfaring med ulike aksjonstyper,
og lar ikke den påvirke vår vurdering med mindre den
gjør stanga uegnet for bruksområdet. I denne testen
gjelder det særlig Vision MAG, og i noen grad Sage
Method som er vel stive for omgang med 0,10 mm
fortomspisser, og til smidige kast i trange farvann.
Utover det, er det du som må vite hva du behersker
og liker best. De fleste stengene har en ganske
ukomplisert halvaksjon de fleste vil kjenne igjen,
men det finnes unntak. Vision MAG og Sage Method
er nevnt som rene toppaksjon-stenger, og i andre
enden av skalaen finner vi Orvis Superfine Touch, LTS
Ephemera og Hardy Jet. Disse krever en litt annen
kasterytme, og kan kjennes uvant om din forrige
stang var av den raske typen - og vice versa. I tillegg
til egen kastestil vil bruksområdet ha betydning. Skal
du utelukkende bruke stanga i store elver der du står
godt utvadet og kaster opp mot makslengde, kan
en Sage Method være førstevalg selv om vi «bare»
gir den en femmer. «All roundere» som leverer topp
presisjon på distanse finner du ellers blant de dyrere
high tec-modellene. Om mindre elver og skogstjern
er arena for ditt fiske, vil du riktige kosestenger i LTS
Ephemera og Hardy Jet Sintrix. Lykke til!
n r. 4 2 0 1 4 A lt o m F i s k e
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Karakterskala:

9 fots fluestenger

1: Styr unna! 2: Brukbar stang, men heller ikke mer. 3: Jevnt over middelmådig, 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 smalere bruksområde enn de beste. 6: Helt i toppen på de viktigste kriteriene. Ikke nødvendigvis best på alt, men over snittet på alle punkter.

Eikre Fly
Facile D

Markedsføres av: Eikre Fly
– eikre-fly.no, tlf. 96234753
Pris: 1798 kr
Vekt: 92 g. Rotdel: 65 g
Garanti: 10 år mot fabrikasjonsfeil.
Rigging:1 snørefører og
9 snakeringer. Half wells
håndtak og snellefeste med
grafittinnlegg.
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Hverken finish
eller utstyr røper at dette er
billigste stang i testen, heller ikke kasteegenskapene.
Aksjonen er jevn, klassifiseringen riktig, og Facile D
gjør jobben på alle distanser
og typer kast. Vi merker at
grafitten ikke er den samme
som i high tec-stengene
på øvre prisnnivå, og den
krever litt mer egeninnsats,
men bedre blir det neppe
i dette materialet og til
denne prisen. Facile fås
ellers i to varianter, der «D»
er den mykere.

Greys XF2
Streamflex

Markedsføres av: Pure Fishing
AS – www.no.purefishing.com,
tlf. 23234000
Pris: 2499 kr
Vekt: 89 g. Rotdel: 65 g
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov
Rigging: 1 snørefører og 9
enbente snakeringer. Half
wells håndtak og snellefeste
med treinnlegg.
Futteral: Corduratrukket rør
med isydde lommer
Aksjon: Halv
Kommentar: Mye av det
samme som er sagt om
Eikres Facile D kan sies om
Greys Streamflex. Det er
en velkonstruert stang som
særlig egner seg utmerket
til fine presentasjoner på
nært og mellomlangt hold.
Trykker vi på for å komme
lenger ut, merker vi at
materialet ikke er det aller
spenstigste, og det går litt
ut over presisjonen. Også
her får du mye stang for
pengene.

TOMS
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Guideline
Exceed

Markedsføres av: Guideline
AS - guideline.no, tlf 40006980
Pris: 1999 kr
Vekt: 85 g. Rotdel: 59 g
Garanti: Forbrukerkjøpslov
+ Guideline I-Express
Rigging: 2 snøreførere og
8 snakeringer. Half wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Halv
Kommentar: Aksjonen
på Exceed er et lite knepp
dypere enn hos Eikre-Fly
og Greys, men også i denne
er den jevn og fin, og
Guidelines representant
slutter seg til gruppen av
vellykkede budsjettstenger.
Som Eikres Facile D er
dette en all rounder for alle
forhold og alle typer kast,
som ikke stikker seg ut i
noen retning. Den er lett å
komme på talefot med, og
begrepet «folkestang» ligger snublende nær.

Hardy Jet
Sintrix

Markedsføres av: Pure Fishing
AS – www.no.purefishing.com,
tlf. 23234000
Pris: 3899 kr
Vekt: 76 g. Rotdel: 55 g
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov
Rigging: 1 snørefører og
9 snakeringer. Half wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg
Futteral: Tøypose og corduratrukket stangrør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Jet er en
ny serie i Hardys Sintrixteknologi, men betydelig
mykere enn Zenith. Den dype
aksjonen svarer allerede
med noen få meter snøre
utenfor toppringen, og
stanga egner seg særlig for
fine, presise presentasjoner
på moderate distanser. Men
om Jet er en riktig «kosestang» for trangere farvann,
blir den straks mer krevende
om du ønsker å trøkke til for
lengre kast.

Hardy
Zenith
Sintrix

Markedsføres av: Pure Fishing
AS – www.no.purefishing.com,
tlf. 23234000
Pris: 5999 kr
Vekt: 87 g. Rotdel: 62 g
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov
Rigging: 1 snørefører og 9
enbente snakeringer. Half
wells håndtak og snellefeste med treinnlegg.
Futteral: Tøypose og
metallrør i pose
Aksjon: Topp - halv
Kommentar: Zenith er en
ganske annerledes stang
enn Jet, men har sin
styrke på mye det samme
bruksområdet. Den relativt myke toppen kommer
tidlig i gang, og leverer
kontrollerte presentasjoner på kort og mellomlangt kastehold, men når
du vil dra på litt ekstra, er
overgangen mellom rot og
topp en tanke for brå, og
du mister litt kontakt med
kastarbeidet. Hele snøret
fyker ut, men kontrollen
er ikke helt som hos de
beste.

Loop Cross
S1

Markedsføres av: Loop Tackle
AS – looptackle.no
tlf. 92266000
Pris: 5590 kr
Vekt : 92 g Rotdel: 67 g
Garanti: 1 års full garanti uansett bruddårsak + 24 år mot
fabrikasjons/materialfeil
Rigging: 2 snørefører og 8
snakeringer, full wells håndtak
og snellefeste i metall med
fighting butt
Futteral: Tøypose og corduratrukket rør.
Aksjon: Halv
Kommentar: Denne stanga
skiller seg ikke mye fra
«storebroren» vi hadde med
i 9 fot #5-testen for to år
siden. Grafitten er av det
spenstigste slaget, og aksjonen jevn. Cross 1 S1 leverer
uten anmerkninger på alle
distanser og med alle typer
kast, og der stallkameraten
i klassen over fikk en nier på
skalaen fra 1 til 10 i 2012,
runder vi her av til en blank
sekser på terningen.

LTS
Ephemera

Markedsføres av: LTS Flyfishing AS – lts-flyfishing.no,
tlf: 72496470
Pris: 2990 kr
Vekt: 93 g. Rotdel: 68 g
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov + ekstra
topp!
Rigging: 2 snøreførere
og 7 snakeringer. Half
wells håndtak og snellefeste av metall.
Futteral: Tøypose og
Corduratrukket sekskantet rør
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Den
relativt dype aksjonen
gjør Ephemera til en
glimrende presentasjonsstang, som i
karakter har nokså
mye til felles med
Orvis Superfine Touch.
Der den ikke helt
følger den dobbelt så
dyre konkurrenten til
døra, er når det kommer til stålkontroll
på de aller lengste
kastene. Her kommer
forskjellen i grafittkvalitet til syne. Vi har
billigere kandidater
som får femmer, men
denne ligger så nær
teten at Terje likevel
velger den som sitt
«bestekjøp»!

Orvis Helios2
Mid Flex
Markedsføres av: Nordic
Outdoor AS – nordic-outdoor.no,
tlf. 37002800
Pris: 6999 kr
Vekt : 65 g. Rotdel: 42 g
Garanti: 25 år uansett
skadeårsak.
Rigging: 1 snørefører og
9 snakeringer. Half wells
håndtak, snellefeste med
treinnlegg.
Futteral: Tøypose og rør av
grafittmateriale.
Aksjon: Halv
Kommentar: Mid Flex
beskriver aksjonen perfekt,
og den letteste stanga i
testen leverer optimalt
over hele skalaen, med
kontrollerte presentasjoner både på korte og
lengre distanser. Den har
også muskler til å presse
firersnørene gjennom
sjenerende vindkast om
nødvendig. Det går lett å
mobilisere hele stanga,
og vi tror mange vil elske
Helios 2 fra første kast,
selv om det kanskje svir
litt i pungen?

TERJES
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Karakterskala:

9 fots fluestenger

1: Styr unna! 2: Brukbar stang, men heller ikke mer. 3: Jevnt over middelmådig, 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 smalere bruksområde enn de beste. 6: Helt i toppen på de viktigste kriteriene. Ikke nødvendigvis best på alt, men over snittet på alle punkter.

Orvis
Superfine
Touch

Markedsføres av: Nordic
Outdoor – nordic-outdoor.no,
tlf. 37002800
Pris: 5999 kr
Vekt : 68 g. Rotdel: 41 g
Garanti: 25 år uansett
skadeårsak.
Rigging: 1 snørefører og
9 snakeringe. Half wells
håndtak, snellefeste med
treinnlegg.
Futteral: Tøypose og rør
av grafittmateriale.
Aksjon: Trekvart
Kommentar: Litt i skyggen av Helios 2 har
Orvis kommet med en
ny nifoter i Superfineserien, og dette er ingen
«B»-stang! Teknologien
er den samme som i 1.
generasjon Helios, men
aksjonen er klart dypere
enn i Helios 2 Mid Flex.
Orvis kaller den Full flex,
men vi sier trekvart.
Superfine Touch er en
rendyrket firerstang
og at den leverer med
finesse på nærdistanse
er ingen overraskelse.
Det som gir «hakeslepp»
er stålkontrollen med
hele snøret ute!

Sage
Method

Markedsføres av: Fairpoint
Outdoors AS – kineticfishing.
com, tlf. +4528220013
Pris: 6599 kr
Vekt: 77 g. Rotdel: 51 g.
Garanti: Livstid for første eier.
Rigging: 1 snørefører og
9 snakeringer. Full wells
håndtak og snellefeste
med treinnlegg.
Futteral: Tøypose og
stangrør av metall
Aksjon: Topp
Kommentar: Sages nye
serie er tatt fram for å gi
dyktige kastere muligheten til å kaste enda litt
lengre. Det er da heller
ingen ting å si på jevnheten i aksjonen eller
spensten i materialet, og
står du utvadet og skal
presentere ved motsatt
bredd i ei størrre elv,
setter toppaksjonen
pintrange bukter med
høy hastighet. Men
her legger vi vekt på
allround-kvaliteter som
også omfatter smidighet i nærfiske, og der
kommer Method til kort
mot de beste i klassen.

TERJES

FAVORITT
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Sage One

Markedsføres av: Fairpoint
Outdoors AS – kineticfishing.
com, tlf. +4528220013
Pris: 6399 kr
Vekt: 72 g. Rotdel: 47 g.
Garanti: Livstid for første eier.
Rigging: 1 snørefører og
9 snakeringer, full wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg.
Futteral: Tøypose og stangrør av metall
Aksjon: Halv
Kommentar: Med klart
dypere aksjon, men samme
spenst i materialet som
Method, er One ei stang
med bredere repertoar for
lett ørretfiske. I tillegg
til eminent presisjon og
kontroll på langdistanse,
leverer den også med følsomhet på kort hold. Sage
One er en tanke raskere,
men som Orvis Helios 2,
tror vi dette er ei stang
som vil vinne mange venner fra første vift.

Scierra
Chrome

Markedsføres av: Svendsen
Sport – svendsen-sport.com,
tlf. +4546191913
Pris: 2999 kr
Vekt : 92 g. Rotdel: 67 g.
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører og 8 snakeringer. Half wells håndtak og
snellefeste med grafittinnlegg.
Futteral: Tøypose og stangrør
av metall.
Aksjon: Halv
Kommentar: Scierra Chrome
kjennes lett og spenstig ved
første vift, men så snart vi drar
på litt, merker vi at midtdelen
er litt veik, og det går ut over
presisjonen på lengre kast.
Den overbeviser heller ikke på
kortholdskasting, der toppen
blir litt for stiv. Likevel er
dette ei grei stang som gjør
jobben tilfredsstillende om du
ikke presser den for hardt.

Scierra
Stone Fly

Markedsføres av: Svendsen
Sport – svendsen-sport.com,
tlf. +4546191913
Pris: 1999 kr
Vekt : 93 g. Rotdel: 67 g.
Garanti: Livstid mot fabrikasjonsfeil for første eier
Rigging: 1 snørefører og
8 snakeringer, full wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg.
Futteral: Tøypose og stangrør av plast
Aksjon: halv-trekvart
Kommentar: Vekta er den
samme som hos Chrome,
men Stone Fly er mykere
og kjennes umiddelbart
tyngre enn stallkameraten.
Dessverre har denne også
et veikt midtparti, og kombinert med stiv topp, blir det
ikke bra. Svakhetene vi fant
når vi dro på med Chrome,
er her påtrengende til stede
fra første vift, og en merkbar skjelving i klingen vanskeliggjør presis presentasjon så vel på nært hold
som på lengre distanse.

Scott Radian
Markedsføres av: Flyfish
Europe AS – flyfisheurope.com,
tlf. 63945590
Pris: 5999.Vekt: 79 g. Rotdel: 55 g.
Garanti: Livstid for første eier.
Repareres i Norge.
Rigging: 1 snørefører og
9 snakeringer. Full wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg.
Futteral: Tøypose og rør av
aluminium
Aksjon: Topp - halv
Kommentar: Den nye
Radianserien tar over for
suksessen S4 hos Scott, og
dette er en relativt kraftig
#4-stang som særlig ved
underhåndskast også
takler en kort #5-klump
med bravur. Vi tenker oss
denne som et godt alternativ til #5-stang i større
elver der det kanskje også
blåser litt, men selv om
den har mye spenst, er
toppen også myk nok til å
levere med presisjon der
det er trangt og fisken går
nær land.

Thomas &
Thomas LP

Markedsføres av: Fiske og
Friluft AS – streamstix.com,
tlf. 69319185
Pris 5490 kr
Vekt: 91 g. Rotdel: 61 g
Garanti: Livstid for første
eier.
Rigging: 1 snørefører og
8 snakeringer Half wells
håndtak og snellefeste med
treinnlegg.
Futteral: Tøypose og stangrør av metall
Aksjon: Halv - trekvart
Kommentar: Thomas &
Thomas har fra tid til annen
levert toppresultater hos
oss, men vi føler at det
amerikanske statusmerket
har kjørt seg litt fast i gamle
spor, og materialet har ikke
samme spenst som hos konkurrentene på samme prisnivå. Det hele kjennes litt
tungt for en firerstang, og vi
mister litt av den gode kontakten med kastarbeidet.
Den får vi delvis tilbake når
vi legger på Loop Evotec 85
i AFTM 5, men da snakker
vi om feilklassifisering.

Vision MAG

Markedsføres av: Flydressing
A/S – flydressing.se,
tlf. +463646095
Pris: 2995 kr
Antall deler: Fire
Vekt: 86 g. Rotdel: 56 g
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov
Rigging: 1 snørefører og 8
enbente snakeringer. Half
wells håndtak og snellefeste
med treinnlegg.
Futteral: Corduratrukket
stangrør med isydde lommer.
Aksjon: Topp!
Kommentar: Denne ektreme toppaksjonstanga har
Vision klassifisert som 3/4,
men AFTM 3 utelukker vi
tvert, og selv ikke long bellyen Guideline Expierience
WF 4 makter å bringe liv til
stort annet enn toppdelen.
Vi kan vanskelig se at en
slik stang har noe stort
bruksområde i et fiske der
delikat presentasjon av
små tørrfluer på tynne
fortomspisser er en
vesentlig del av gamet.
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