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test fluesnørertest fluesnører

For fluefiskere som vil ha 
mest mulig ut av stanga, 
er det ingen vei utenom 
et større utvalg av snører. 

Det kan dreie seg om ulike klum-
plengder, profiler og synkehas-
tigheter, og antallet ekstraspoler 
vokser stadig. Men enten du vil 
være rustet for enhver tenkelig 
fiskesituasjon, eller du vil gjøre 
det enkelt og klare deg med det 
samme snøret over alt, er det 
vanskelig å komme utenom et flytende WF-snøre med 
klumplengde mellom 10 og 12 meter. Men også innen-
for denne rammen er spennvidden stor.

Et folkesnøre
Nifoteren i AFTM 5 har 
lenge blitt betegnet som 
den norske folkestanga. 
Finnes det et tilsvarende 
folkesnøre som takler de 
fleste fiskesituasjoner for 
de fleste fluefiskere? Vi har 
testet 11 kandidater.

PROFIL - VIKTIGERE  
ENN TERNING!
Selv om vi har strammet inn kriteriene for å få mest 
mulig sammenlignbare snører i denne testen, kan 
det være betydelige ulikheter du bør ta i betraktning 
når du skal gjøre ditt valg. Klumpvekt og -lengde i 
gram og meter er en ting, men like viktig er snørets 
profil, det vil si hvordan vekta er fordelt i forhold til 
klumpens lengde. Denne har betydning for snørets 
bruksegenskaper, og det er umulig å designe en 
snøreprofil som er best til alt. Det man tar i den ene 
enden må man gi i den andre, og det er derfor viktig 
at du tenker gjennom hvilken profil som passer best til 
nettopp ditt bruk. Vi tar det punkt for punkt:

Fronttaperingen er delen der snøret øker 
i tykkelse fra spissen til den jevntykke delen av 

klumpen. Er den kort, vil mye vekt være konsentrert 
i den fremre delen av klumpen, og snøret vil belaste 
stanga tidlig når det mates ut. Det kan være en fordel 
på trange plasser hvor du må skyte løsline uten å 
kunne mate ut hele klumpen, når det blåser og når 
du skal vende over større fluer. Ulempen er dårligere 
speyegenskaper, og det vil plaske noe mer enn et 
snøre med lengre fronttapering og mer vekt bakover 
i klumpen. Med lang fronttapering må du holde større 
snørelengde i lufta for å belaste stanga tilsvarende, og 
det vil kreve mer plass for e!ektive kast over hodet. I 
elv kan du kompensere dette ved at du takler trange 
forhold med lange og pene speykast.

Level-seksjon er en vanlig betegnelse på 
den tykkeste delen av snøret - mellom front- og 
baktapering. Denne delen er som regel jevntykk, 

til folkestanga?

Terje 
Bomann-
Larsen

Tekst 

FOLKESNØRER?: Elleve gode kandidater stiller til test.

TESTSTENGENE: 
Orvis Helios 2 Mid 
Flex og Hardy Zenith 
er begge ypperlige 
representanter for Den 
Norske Folkestanga, 
men har noe ulike 
kasteegenskaper. 
Alle snørene har 
vært kastet av begge 
testerne med begge 
stenger.



46 nr.  5 2013Alt om Fiske nr.  5 2013 Alt om Fiske 47

test fluesnørertest fluesnører
men de framtunge snørene fra Rio og Orvis har er en 
ekstra tykk seksjon like etter fronttaperingen.

Baktaperingen er overgangen fra klump til 
skyteline. Det finnes long bellysnører der både front- 
og baktapering er lange, men med en begrenset 
klumplengde vil det som regel være snakk om enten 
- eller, det vil si at snører med lang fronttapering har 
kort baktapering - og omvendt. En kort baktapering 
er særlig fordelaktig ved speykast der en ønsker mest 
mulig vekt bak i klumpen, uten at denne blir for lang. 

Markedsføres av:  
Nordic Outdoor,  
nordic-outdoor.no  
tlf. 37002800
Pris: kr 899 kr
Totallengde, oppgitt: 
27 meter
Klumplengde oppgitt/ 
målt: 15,2 m/ca. 13 m
Klumpvekt: ca. 14 g

Markedsføres av:  
Eikre-Fly, eikre-fly.no,  
tlf. 96234753
Pris: kr 749 kr
Totallengde, oppgitt: 
27,5 meter
Klumplengde oppgitt/ 
målt: 10,7 m/11,0 m
Klumpvekt: 12,5 g

Markedsføres av: 
Guideline AS,  
guideline.no, tlf 40006980
Pris: 649 kr 
Totallengde, oppgitt: 
27,5 meter
Klumplengde, oppgitt/ 
målt: 10,8 m/10,4 m
Klumpvekt: 12,5 g

Markedsføres av:  
Flyfish Europe AS,  
flyfisheurope.com,  
tlf. 63945590 
Pris: 699 kr
Totallengde, oppgitt: 
27,5 m
Klumplengde, oppgitt/
målt: 11,9 m/11,5 m
Klumpvekt: 12,5 g

Markedsføres av:  
Nordic Outdoor,  
nordic-outdoor.no  
tlf. 37002800
Pris: 899 kr 
Totallengde, oppgitt: 
27,5 meter
Klumplengde oppgitt/ 
målt: 11,6 m/11,0 m
Klumpvekt: 12 g

Markedsføres av: 
Fairpoint A/S,  
rioproducts.com  
tlf. +4548142412
Pris: 699 kr
Totallengde, oppgitt: 
27,5 m
Klumplengde oppgitt/ 
målt: 11,5 m/11,0 m 
Klumpvekt: 13 g

Markedsføres av: 
Fairpoint A/S,  
rioproducts.com,  
tlf. +4548142412
Pris: 399 kr
Totallengde, oppgitt: 
25 m
Klumplengde oppgitt/ 
målt: 11,5 m/11,0 m
Klumpvekt: 12,5 g

Cortland Precision Trout Eikre-Fly Evolo Guideline 4-cast

Scientific Angler Mastery TroutOrvis Hydros Power Taper Rio Grand Rio Mainstream

Kommentar: Skulle vi forholdt oss til 
fakta, ville Presicion Trout vært å anse 
som en «long belly», men ikke i praksis. 
Fronttapering og level-seksjon er tilsammen 
bare 7,3 meter, og derfra starter en 7,6 
meter lang baktapering. Det er umulig å 
måle eksakt hvor denne går over i skyteline, 
men i praksis kan du holde 11-12 meter i lufta 
med god kontroll og sikker «turn over». 
Derfra må du skyte løsline, men skyteegen-
skapene er ikke helt som hos snører med 
tyngden bak.

Kommentar: Dette har klart mer allround-
karakter, og er mindre krevende enn Evolo 
long belly som vi testet i nummer 3. Det har 
en moderat baktung profil og plasserer seg 
på mange måter mellom Guideline 4cast og 
Zpey Crossover, både når det gjelder spey 
og kast over hodet. Men det er ikke like 
lettkastet som konkurrentene, og er mer 
et alternativ for gode kastere som ønsker 
og behersker en litt lengre klump. Evolo 
trives bedre med Orvis Helios 2 enn med 
Hardy Zenith.

Kommentar: Guidelines bestselger er først 
og fremst et ukomplisert allround-snøre. 
Den relativt baktunge profilen egner seg 
utmerket for spey, men også over hodet 
går den velbalanserte klumpen som ei kule, 
vender over og leverer flua der du vil ha 
den. Det finnes snører i testen som gjør det 
med større finesse, men 4-cast gir tydelige 
tilbakemeldinger som gjør det lett å lykkes - 
også for mindre drevne kastere. Går like bra 
på begge teststengene.

Kommentar: Snørets farge er et tema som 
stadig opptar ørretfiskere, og «Trout» er 
Scientific Anglers tilbud til dem som vil 
ha det diskret. Den relativt lange og lette 
klumpen vil også tiltale drevne ørretfiskere 
som vil levere flua presist og pent, men er 
ikke blant de letteste å håndtere for fersk-
inger. For «castere» som prioriterer rek-
kevidde er det nok heller ikke førstevalget. 
Scientific Angler Trout foretrekker Orvis 
Helios 2 framfor Hardy Zenith.

Kommentar: Denne framtunge klumpen 
foretrekker vi å kaste med Hardy Zenith. 
Ikke noe annet snøre i testen ruller like 
sikkert over, og selv ikke i motvind har den 
korte fronttaperingen noen som helst pro-
blemer med å strekke fortommen. Noe av 
æren for dette må også falle på den relativt 
kraftig dimensjonerte skytelina. Om du  
fisker en del i åpne !ellvann eller andre 
steder der det ofte blåser, vil Hydros Power 
Taper være et klokt valg.

Kommentar: På esken skriver Rio at Grand 
ligger en halv klasse over AFTM-standarden 
for å poengtere hvordan vekta er forskjøvet 
mot den fremre delen av snøret, og dermed 
lett skal lade moderne, raske stenger til 
aksjon. Ser vi klumpen som helhet, veier 
den inn omtrent på snittet, og går greit på 
begge stenger. Det som bremser litt, er 
at snøret har en ganske stor diameter, og 
møter mer luftmotstand. Det flyter høyt 
på vannet, men skjærer ikke fullt så godt 
gjennom lufta. 

Kommentar: Budsjettsnøret fra Rio mangler 
fargeskille, påsveisede løkker og er 2,5 
meter kortere, men i følge skissen på esken 
skal det ha eksakt samme profil som mer 
påkostede Grand. Dette stemmer godt med 
våre målinger, men en viktig forskjell er 
at Mainstream er tynnere enn Grand hele 
veien, og særlig i klumpen. Dermed får 
dette snøret noe høyere hastighet, skjærer 
bedre gjennom lufta og leverer på litt len-
gre distanser. 

Det gjør det enklere å holde hele klumpen ute, og 
samtidig gi trange, dynamiske bukter. Fordelen ved 
lang baktapering er at det gjør snøret mer fleksibelt i 
forhold til hvor mye du kan holde utenfor toppringen 
ved overhåndskast, da baktaperingen kan fungere 
både som en forlengelse av klumpen og av skytelina. 
I stedet for en kontinuerlig baktapering, legger noen 
produsenter inn en mellomtykk level-seksjon mellom 
den tykkeste delen av klumpen og skytelina, såkalt 
holdingline. I praksis gjør det ingen større forskjell.

Skytelina skal bare følge klumpen når kastet 
går, men det er slett ikke likegyldig hvordan den er 
designet. Om det viktigste er å kaste lengst mulig, bør 
skytelina gi minst mulig friksjon mot stangringene, og 
det gjør den hvis den er tynn og glatt. Men et snøre 
designet for fiske skal også støtte presentasjonen 
av flua, og det går lettere om skytelina gir en viss 
motstand. Når du vader, og skytelina ligger i vannet, 
vil forskjellen mellom ei tynn og ei tykkere skyteline 
i noen grad utjevnes, da den tykkere lina i regelen 

flyter høyere og dermed slipper vannet lettere.
For å gi deg en kjapp oversikt over hvilken 

profiltype de enkelte snørene har, har vi lagt inn 
en liten skisse under hver omtale. Før du i det hele 
tatt kaster et blikk på terningen, bør du vurdere 
hvilken profiltype du har mest glede av i ditt fiske. 
Fisker du mest i skogsvann, der vegetasjonen som 
regel begrenser plassen og du aldri benytter deg av 
speykast, kan du vurdere et framtungt snøre. Om du 
behersker speyteknikken - og bruker den flittig - bør 

du lete blant de mer baktunge. Hvis ditt fiske fordeler 
seg jevnt på stille vann og elv, og speykastet ikke 
er veldig viktig, kan du lande på et kompromiss der 
front- og baktapering er omtrent like lange. I denne 
testen er det to slike allroundere, men både blant 
de baktunge og de framtunge finnes det betydelig 
variasjon. Det mest ekstremt framtunge er Cortland 
Prescision Trout, mens Scientific Anglers Mastery 
Trout er det mest moderate. I den andre enden av 
skalaen er Guidelines to representanter de mest 

aSnøreprofiler

ÅPENT VANN: Isen 
har gått, og Alt om 
Fiskes testteam er i 
gang.

Snøreprofil  A

Snøreprofil  B

Snøreprofil  C

a

a

Kultur kollisjon

Testerne

Det er ganske påfallende at alle de amerikanske snørene i testen er 
framtunge, mens snørene med skandinavisk opphav er baktunge 
eller nøytrale. Det henger nok i noen grad sammen med hvordan vi 
bruker snørene. I amerikansk bevissthet er spey et begrep som kun 
forbindes med tohånds- eller switchstenger, mens vi i Norden i sta-
dig større grad bruker speyteknikker også med ørretutstyr. 

TERJE BOMANN-LARSEN (64): 
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 
m.m . for Flugfiske i Norden 
og Alt om fiske siden tidlig på 
90-tallet.

ROBIN OLAUSSEN (42)
Tidligere konkurranse-
kaster med respektable 
resultater i Guideline- 
og #5-cup. Har fisket 
allsidig med flue i mer 
enn 20 år, hovedsaklig 
etter laks og sjøørret, 
såvel i elv som på  kys-
ten året  rundt.

A

AA

C

A

C

A
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baktunge, mens Eikre-Fly Evolo ligger nærmest opp til 
de «nøytrale» Zpey Crossover og Scierra HMT.

ULIKE STENGER VIL HA 
ULIKE SNØRER
Alle snører merket AFTM 5 skal ideelt sett passe til 
alle stenger med samme klassifisering, og stort sett 
gjør de det. Men uten at det er snakk om direkte 
feilklassifisering vil noen snører passe bedre til noen 

stenger enn til andre, og det gjelder også deltakerne 
i denne testen. Vi kan ikke teste alle snører på et stort 
utvalg av stenger, men har bevisst valgt to teststenger 
som på hvert sitt vis speiler hovedtrendene i moderne 
stangdesign. Hardy Zenith har en rask halvaksjon, som 
du med mindre variasjoner finner både i toppseriene 
til G.Loomis og delvis Sage og Orvis (tip flex), 
samt i rimeligere stenger fra så vel små som store 
produsenter. Den andre teststanga er en Orvis Helios 

2 mid flex, som har en dypere - nærmere trekvart - 
aksjon med en noe stivere (flatere) topp. Denne typen 
aksjon finner du også i stenger fra Zpey, i Guidelines 
Fario-serie og i noen serier fra Thomas & Thomas. 
Der vi ser en merkbar forskjell på hvilken stang et 
gitt snøre trives med, har vi angitt det i teksten. At 
de letteste testsnørene gjennomgående går bedre 
på Orvisen kan være litt tilfeldig, men har du en 
stang med denne typen aksjon (mid flex), vil de mer 
baktunge snørene gi en optimal kombo for speykast.

HVA BLIR IGJEN  
TIL TERNINGEN?
Å vurdere snører er på mange måter vanskeligere 
enn å vurdere stenger, fordi variasjonen er større. 
Som regel er det slik at det du gir i den ene enden må 
du ta i den andre, og det finnes ikke et snøre som er 
best på alt. Om vi tar ytterpunktene blant sekserne i 
denne testen kan man si at Guideline 4-cast og Orvis 
Hydros PT konkurrerer på hver sin bane. De er begge 
utmerkede fiskesnører, men til hvert sitt bruk, og de 
må derfor vurderes individuelt. Vi har derfor valgt å 
spre sekserne på de ulike profilvariantene, men ingen 
snører får en sekser fordi det er «best i klassen», 
det må også fylle de generelle kravene: De må være 
velbalansert og ha en coating som glir greit gjennom 
stangringene. Men ditt bruksområde må være 
utgangspunkt for ditt valg, og det kan fort hende at et 
snøre vi har gitt en femmer kan passe deg bedre enn 
et som har fått toppkarakter av oss. Det er også viktig 
å merke seg at konkurransen er svært jevn. Det er ikke 
store gap som skiller en sekser fra en femmer eller en 
femmer fra en firer, men små nyanser. Her er ingen 
ubalanserte misfostre, ei heller direkte feilklassifiserte 
eller trege snører. Da vi hadde en mer fingradert skala 
trakk vi poeng for manglende fargeskille mellom 
skyteline og klump, men på en terningskala synes vi 
det blir for stort utslag, og dessuten kan du jo selv se 
på bildet om skillet er der og vurdere hvor viktig det 
er for deg. Et moment som naturlig nok ikke er med i 
vår vurdering er slitestyrke. Siden vi ikke vet noe om 
den, kan vi heller ikke vurdere om prisen er rimelig, 
men flere farger og ferdige løkker koster! 

Markedsføres av: 
Guideline AS,  
guideline.no, tlf 40006980
Pris: 799 kr 
Totallengde, oppgitt: 
27,4 meter
Klumplengde, oppgitt/ 
målt: 10,5 m/10,9 m
Klumpvekt: 13 g

Markedsføres av:  
Loop Tackle as,  
looptackle.no  
tlf. 92266000
Pris: 499 kr 
Totallengde, oppgitt: 
29 meter
Klumplengde oppgitt/ 
målt: 10,4 m/10,2 m
Klumpvekt: 11 g

Markedsføres av: 
Svendsen Sport,  
svendsen-sport.com  
tlf. +4546191913
Pris: kr 499 kr
Totallengde, oppgitt: 
27,5 m
Klumplengde, oppgitt/
målt: -/10,1 m
Klumpvekt: 11 g

Markedsføres av:  
Zpey Systems AS, zpey.no,  
tlf. 96627277 
Pris: kr 649 kr
Totallengde, oppgitt: -
Klumplengde, oppgitt/
målt:  10,6 m/10,7 m meter
Klumpvekt: 12,5 g

Guideline Coastal Loop Evotec 100

Scierra HMT Zpey Crossover

Kommentar: Nykommeren fra Guideline 
inngår som letteste snøre i saltvannserien 
Coastal, men er like brukbart i ferskvann. 
Klumpen er litt tyngre og lengre enn hos 
4-cast, og mer enn et presentasjonssnøre 
for små dunkroker oppleves det som et hel-
ler aggressivt snøre også for noe større og 
tyngre fluer. Det kan også være lettere sjø-
ørretfiske i elv eller !ord. Speyegenskapene 
er meget gode, men forutsetter at du 
behersker dette kastet med en relativt 
lang klump. 

Kommentar: Vi er overrasket over at klum-
pen på Evotec 100 er ett gram lettere enn på 
Evotec 85 som vi testet i !or. Med 1,7 meter 
lengre klump burde det strengt tatt vært 
omvendt, men når vi setter Evotec 100 på 
Orvis Helios 2, stikker klumpen likevel lett 
i vei, ruller fortommen over og presenterer 
lett og kontrollert. Her får vi god hjelp av 
den smale diameteren og den glatte over-
flaten. Speyegenskapene er også glimrende, 
men på Hardy Zenith blir det litt for lett.

Kommentar: I forhold til AFTM-tabellen er 
det innenfor med god margin, men satt opp 
på moderne #5-stenger er Scierra HMT på 
grensen til å bli for lett. Det fungerer greit 
nok - best på Orvisen - men henter ikke ut 
hele stangas potensiale. Vi har gjort noen 
kast med en Guideline Fario i #4, og mener 
HMT gjør en vel så god jobb på denne. 
Ellers er dette et godt og letthåndterlig 
allroundsnøre som fungerer OK med alle 
kasteteknikker.

Kommentar: Zpeys nyhet Kommer uten 
fargeskille, men et mørkeblått felt markerer 
hvor klumpen slutter. For oss som er vant 
til Zpeys ofte baktunge klumper er det litt 
overraskende at dette snøret har en gan-
ske nøytral profil. Zpey har andre snører 
med mer utpregede speyegenskaper, men 
Crossover er helt i teten når det kommer til 
lange, presise kast over hodet. Det drar i vei 
fra første «vift», glir lett gjennom ringene 
og strekker seg med god presisjon. 

aKlasse 5  
- ikke 4 eller 6:
 Om du vurderer ett av de testede snørene i en annen klasse enn 
AFTM 5, er det ikke gitt at resultatene her kan brukes. Innenfor en 
og samme serie kan det være betydelige ulikheter mellom snører i 
forskjellige klasser! Det eneste du med en viss sikkerhet kan gå ut 
fra, er at profilen i hovedtrekk er den samme.

C

B

C

B


