TEST
LAKSESTENGER
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ØYSTEIN AAS
Snart 40 års erfaring med laksefiske
over hele verden.
Testansvarlig for
utstyr for laksefluefiske i AOF i mer
enn 15 år.

Seks råskinn for
tungt laksefiske
Vi har testet seks nye tohånds for det tøffeste laksefisket, som
varierer i pris og aksjonstyper. Alle har kvaliteter, men én stikker
seg spesielt ut.

T

ohånds fluestenger på 15 fot
for # 10/11 regnes i dag som
stenger til laksefiskets Formel
1 – fluefiske etter stor fisk i store elver
under krevende forhold. I nesten alle
elver er dette ensbetydende med fiske
med synkeliner med helsynkende
skyteklumper fra S2 til S8. Dette er
det primære bruksområdet for denne
typen stenger, og noe som er lagt vekt
på ved testingen. Det andre viktige
bruksområdet er fiske med flyte-, sinktip- eller saktesynkende liner i store
elver der lange kast på 35 til 40 meter
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noen ganger er nødvendig. I våre mest
vannrike lakseelver, som Alta, Namsen
og Numedalslågen, vil en femtenfoter
derfor kunne være et naturlig valg også
på sommerfiske, nettopp på grunn av
den store rekkevidden.
I årets tohåndstest tar vi for oss et
knippe nyheter for dette krevende
fisket. Interessant nok, i tråd med det
vi har registrert for alle tohåndsstenger
de siste årene, er stengene ganske ulike
i aksjon og pris.
Aksjonene spenner fra den tradisjonelle, nordiske halvaksjonstypen,

via moderne og dypere, men ekstremt
spenstige og responsive stenger til
dypere og roligere, likevel kraftfulle
helaksjonsstenger. Prisene varierer fra
rundt 5000 til mer enn det dobbelte.
Alle er nyheter fra sesongene 2016 eller
2017.
Hva har skjedd siden vi sist testet 15
fots tohåndsstenger i 2013? Ikke veldig
mye, dog finnes det ett unntak: Japanske CNDs testvinner er etter mitt syn
en stang som flytter grenser og setter
en ny standard for stenger til tungt
laksefiske.

TEST
LAKSESTENGER

CND BIAS VERSA
GIGA TORQUE

Markedsføres av: Nordisk Fiskeutstyr,
www.nfisk.no

PRIS: 7995 kroner
LENGDE/ANTALL DELER: 15’/4-delt
VEKT: 295 g/rotdel 182 g
FUTTERAL: Tøypose og metallrør
AKSJON: Trekvart

GUIDELINE LPXE
Markedsføres av: Guideline AS,
www.guideline.no

La det være sagt like godt først som
sist – CND takler alle typer oppgaver og
er klart best av samtlige i testen på synkeline og gir de andre noe å strekke seg
etter. Stanga har en stram, relativt dyp
aksjon med voldsom spenst, nesten uten
etterslag. Den takler det tyngste arbeidet med en autoritet og kontroll som
ingen andre i testen matcher, og er uten
konkurranse med middels–tunge synkeliner. Samtidig er ikke stanga underklassifisert og arbeider også utmerket med
sinktipliner og lange flyteklumper med
vekt som passer for de øvrige i feltet.
Kastearbeidet preges av meget stabile
snørebukter. Prisgunstig!

PRIS: 5899 kroner
LENGDE/ANTALL DELER: 15’/4-delt
VEKT: 269 g/rotdel 164 g
FUTTERAL: Tøypose og corduratrukket
plastrør
AKSJON: Halv
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Super miks av kraft og spenst,
enestående på synkeline, prisgunstig

Ingen
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TESTSNØRER:

3

Nextcast Salarfinder i ulike versjoner; SF45 S3S5,
SF Singlepiece FS1 mellom 45 og 50 g
LTS Across Easy Distance FS1
LTS Across F ukappet 55 g 18 m
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Oppgradert, nydesignet Guidelinestang som arver navnet etter merkets
mest solgte tohåndsstangserie gjennom tidene. Vellykka, men litt traust
halvaksjon, som har klare kjennetegn
fra forgjengeren. Lett å bli kjent med.
Litt ufølsom på flyt- og sinktipliner og
trives best med ikke for lange klumper.
Kommer langt mer til sin rett med synkeliner der den kraftige bunndelen hjelper til med å effektivisere fisket. Lavest
pris, sammen med Vision Tool, og mye
for pengene. Stanga framstår nærmest
identisk med Vision Tool.
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God på synkeline, prisgunstig

Litt lite spenst
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HARDY ZEPHRUS
Markedsføres av: ABU Garcia,
www.abugarcia.no

PRIS: 11 999 kroner
LENGDE/ANTALL DELER: 15’1’’/4-delt
VEKT: 260 g/rotdel 164 g
FUTTERAL: Tøypose og metallrør
AKSJON: Halv
Hardys nye toppserie er ikke underklassifisert og ufølsom som flere av sine forgjengere bygd med sintrix-materiale, men
er spot-on for AFTM 10/11. I 2013 måtte vi
teste lillebroren på 14’6’’ fordi 15’1’’-modellen var altfor kraftig. Denne stanga er
utrolig smekker, spenstig og lett, og det er
tydelig at Hardy har justert ned kraften
i modellene slik at de nå er klasseriktige.
Den spenstige halvaksjonen preges av en
litt for brå overgang mellom en myk topp
og en kraftigere bunndel. Stanga fungerer
meget godt med flyt- og sinktipliner mellom 45 og 50 gram, men takler også synkeliner selv om den blir ustabil i krevende
arbeid med hurtigsynkende klumper.
Svært dyr.

LTS ACROSS II
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Spenstig materiale, flott for lettere
fiske

Ujevn aksjon, høy pris

Markedsføres av: LTS Norge AS,
www.lts-flyfishing.com

PRIS: 10 995 kroner
LENGDE/ANTALL DELER: 15’/4-delt
VEKT: 291 g/rotdel 185 g
FUTTERAL: Tøypose og corduratrukket
plastrør
AKSJON: Hel

10

5

9

4

8

3

7

2

6

1

I forrige AOF-test av 15-fotere fikk
Across gode vurderinger. Versjon 2 er
dypere og ikke like kraftig som den
ordinære Across. Dette er den mest
typiske helaksjonsstanga i testen og
er godt egnet for den som ønsker en
rolig stang for flyt-, sinktip og saktesynkende line, gjerne med klumplengder
over 15 meter. Blir noe kraftkrevende
med synkeliner og man må fortere ty
til rullekast for å få opp synkeline enn
med konkurrentene. Noe framtung,
mangler spenst og fordrer en meget
rolig kastestil. Blir mer av en nisjestang
enn Across 1.0, og alt i alt, etter mitt
syn, mindre vellykka. Kostbar.

Dyp og rolig, lange speyliner

Arbeidskrevende med synkeline,
kostbar
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SAGE X

MARKEDSFØRES AV: Fairpoint Outdoor,
www.kineticfishing.com
PRIS: 10 499 kroner
LENGDE/ANTALL DELER: 15’/4-delt
VEKT: 270 g/rotdel 158 g
FUTTERAL: Tøypose og metallrør
AKSJON: Trekvart
Sage X er en dypere og roligere aksjon
enn forgjengeren One. Om du husker
Sage Z-axis' rolige bøyekurve og kombinerer denne med ultramoderne, spenstig
grafitt, er du i nærheten av X. Stanga
er kjapp og responsiv, men har en kraftig, dyp aksjon som setter bunndelen
i arbeid på en veldig god måte. Også
denne favoriseres av en kaster som ikke
forserer kraftbruken, men er likevel langt
unna Across II. Materialet har spenst som
Hardy, men overgangene mellom topp-,
midt- og bunndel er mer vellykka. God på
alle linetyper, også synkeliner og lange
liner.

VISION TOOL

MARKEDSFØRES AV: Flydressing AB,
www.flydressing.se
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Allsidig og velbalansert

Mangler litt kraft, kostbar
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PRIS: 5695 kroner
LENGDE/ANTALL DELER: 15’/4-delt
VEKT: 272 g/rotdel 160 g
FUTTERAL: Tøypose og corduratrukket,
trekantet plastrør
AKSJON: Halv
En likandes og lettkastet, men kraftig
halvaksjonsstang, som er meget godt
egnet til krevende synkelinefiske, fortrinnsvis med kortere klumper. Litt ufølsom på lettere fiske og med flyte- eller
sinktipline, og ikke like spenstig klinge
som Hardy, Sage og CND. Stanga fås
med tradisjonelt korkhåndtak eller
svart foamhåndtak. Mye stang for
pengene! Den framstår og oppleves
omtrent helt identisk med Guideline
LPXe.
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God på synkeline, prisgunstig

Litt lite spenst
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