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Hvorfor skal jeg kjøpe en Free-Flex fluestang?

Det nyskapende og banebrytende Free-Flex-håndtaket er utformet på grunnlag det logiske prinsippet om at en
stangs kraftpotensiale ligger i klingens nedre del.
Gjennom den unike Free-Flex-innovasjonen utnytter ArcticSilver kraftpotensialet i stangens bunndel til det fulle, ved
at klingen bøyer seg fritt inne i et hult håndtak. Innovasjonen bidrar til at klingens nedre del kan spennes bedre opp,
hvor kraftpotensialet ligger. Genialt enkelt, og det fungerer.
En ny kategori fluestenger er skapt med en rekke egenskaper i form av unik følelse, presisjon, design og økt
kraftpotensiale. Konseptet er internasjonalt patentert.
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Hva er fordelene ved et hult håndtak?

• Bedre utnyttelse av kraftpotensielet i stangen
• 	Lettere kraftoppspenning av stangen gir lange kast med mindre kraftbruk
• Klingen er mer følsom, både ved korte og lange kast
• Klingen bøyes dypere under kjøring av fisk, og kontakten med fisken er mere følsom.
• Klingen bøyes dypere og demper slagene fra fiskens utras. Det kan bidra til at fortaumen ikke ryker så lett.

Hvilken garanti er det på en Free-Flex fluestang?

Vi setter vår ære i å utvikle markedets mest innovative fluestenger. Derfor følger det livstidsgaranti mot materialfeil
på stangemnene til Limited-Edition 1-håndsserien og 10 års garanti mot materialfeil på håndtaket.

Hvor finder jeg nærmeste forhandler?

Stenger er tilgjengelig på ArcticSilver web shop eller via forhandlere i Norge og Danmark pt:
For raskere levering håndteres all service direkte av ArcticSilver uansett om stengen er kjøpt via forhandler eller via
ArcticSilver web shop. Her kan du kjøpe ArcticSilver produkter: http://www.arcticsilvershop.com/
Forhandlere: Norge
Haugesund:
Chr Baardsen & Søn 	T: 52 72 11 13
Oslo: 	Nordisk Fiskeutstyr 	T: 67 11 06 30
Kristiansand: 	Grønberg Sport 	T: 38 02 73 97
Jessheim : 	Villmarksbutikken 	T: 63 94 75 00
Bergen:
Bergen Aktiv 	T: 55 10 70 60
Vadsø: 	Sport &Fritid AS 	T: 78 95 12 00
Mo I Rana: 	Sportshuset Mo 	T: 75 15 84 84
Tana: 	Alex Elektro AS 	T: 99 32 80 00
Stjørdal: 	Jan Sakshaug Sport 	T: 95 94 17 27
Lofoten: 	Lofoten Sport og Fritid 	T: 76 05 41 26
Bodø: 	Løvold / Komplett Fritid 	T: 75 54 13 00

Nesodden: 	EnergiHuset Sporten 	T: 922 11390
Saltdal: 	Nordnes Camp 	T: 75 69 39 60
Tromsø: 	Pyramiden sport 	T: 77 63 81 33
Orkanger: 	Sport 1 Adresse: 	T: 94 05 17 10
Heimdal: 	MX-Sport 	T: 72 59 92 00
Forhandlere: Danmark
Aalborg:	Jægeren & Lystfiskeren	T: +45 98 13 94 00
Trige:	Grejbiksen	T: +45 86 23 25 27
Jylland: 	Korsholm A/S	T: +45 96 80 20 20
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Du kan kjøpe et ArcticSilver produkt ved å åpne siden: http://www.arcticsilvershop.com/
Betalingen skjer via Paypal. Legg varene i handlekurven. Følg steg for steg og betal. Du vil så få en bekreftelse fra
Paypal på epost om at transakjonen er utført. ArcticSilver få den samme bekreftelsen og vil behandle din ordre og
sende produktet, sammen med bekreftet betaling i posten. Normal er leveringstiden ca 3-8 dager, avhengig av hvor
pakken sendes.
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Jeg har fisket med flue i 22 år, og det er min store hobby. Må jeg endre kasteteknikken hvis jeg går over til
en Free-Flex stang

Nei, du trenger ikke endre kasteteknikk. Du kan videreføre den teknikk du over tid har utviklet. Det kan til og med
hende du opplever at du forbedrer teknikken og presentasjonen med Free-flex. Kraften i kastet kan reduseres.
Du vil kjenne hvor dypt stangen arbeider, og hvor fint den presenterer med minimalt med energi.

Er stangringene (guides) saltvannsbestandig?

Ja, stangringene (guides) på Free-Flex stengene er utviklet i Titan og er saltvannsbestandig.
Alle stangens komponenter er korrosjonsfrie og tåler saltvann. Free-Flex har i over et halv år blitt testet i Belize og
det er ingen tegn til korrosjon på stengene, så dette må ansees som “syretesten” som viser at de holder mål.

Quick-lock snellefeste // Kan man benytte andre sneller på en Free-Flex stang?

Under utviklingen testet vi over 100 ulike sneller fra ulike top-brands, som alle passet til Quick-Lock snellefestet
på Free-Flex stengene. Vi har kun rapporter om at 1-2 customlagte snelleføtter ikke passer, samt noen utgaver av
Backwinder og Einarsson-sneller.
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Hva er klingene laget av?
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Hvorfor er ikke stengene rigget med kork-håndtak?

Free-Flex stengene er produsert med det mest moderne (46T) Nano-Carbon materiale i High-end segmentet og det
følger livstidsgaranti på klingene mot fabrikkasjonsfeil.

Kork er desverre ikke sterkt nok som basismateriale for Free-Flex hånstaket. Derfor har vi benyttet det sterkeste
Carbon-kompositt som er tilgjengelig i markedet. Resultatet er et lett og samtidlig sterkt håndtak som tåler stor
belastning. Materialet er svært dyrt, men vi har benyttet det beste for optimal funksjon.
Innovasjon: Free-Flex-håndtaket er hult i hele sin fremre del. Det tillater klingen å bevege seg fritt inne i et åpent
kammer og en større del av klingen kommer i bruk. Resultatet er en bunndel som lades lettere med noe mindre kraftbruk, og er direkte følbart i sammenligning med konvensjonelle stenger. Det internasjonalt patenterte Free-Flex
konseptet har ledet til en serie fluestenger med unike «benefits» som: økt kraftpotensiale, unik følelse under kasting
og kjøring av fisk, Quick-Lock snellefeste, ergonomisk utformet håndtak for økt retningsstabilitet under kasting og
unikt design. Siden lanseringen har stengene blitt testet av ulike magasiner og har oppnådd 10 ganger top score.
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Hvordan får jeg betalt for ArcticSilver produkter på ArcticSilvers web shop?
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Jeg har selv en Free-Flex stang #7 og jeg opplever at jeg oppnår rene snørebukter under kasting. Har
dette noen sammenheng med konstruksjonen av håndtaket…Noen forklaring på dette?

Vi har ikke utført noen klinisk forskning på dette, men mange fluefiskere har uoppfordret respondert med akkurat
samme tilbakemelding. Dette henger nok sammen med at håndtaket er hult innvendig, noe som bidrar til at hånden
ikke er i direkte kontakt med klingen.
Et perfekt fluekast handler om en perfeksjon, som ofte tar tid å utvikle. Et overhodekast gjennomføres i en
akselrerende bevegelse, som ender i en bråstopp. Det er i denne stoppen etterslagene/vibrasjonene ofte skapes når
man holder direkte rundt klingen med en konvensjonelt rigget stang. Dyktige kastere evner ofte å «slippe opp» i tide
og eliminere disse etterslagene med en konvensjonell stang, men med Free-flex trenger man ikke dette, da man ikke
holder direkte rundt klingen og heller ikke påvirker kilngens bevegelser på samme måte.
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Jeg skulle gjerne ha testet en Free-flex stang opp mot en konvensjonell stang og basert på at man benytter eksakt samme klinge.. er det mulig?

Vi har faktisk utviklet noen få demo-stenger med kork for at fluefiskere skal kjenne forskjellen, hvor klingen er
eksakt den samme.
Det er ingen tvil om at Free-Flex stangen spennes opp dypere og lettere genererer energi med mindre kraftbruk.
Konstruksjonen bidrar til en unik kastefølelse. Dette blir spesielt merbart når du over en periode har kastet med
Free-Flex og bytter over til en konvensjonell stang. Test dette!
Når du fighter drømmefisken vil du kjenne en vesentlig forskjell. Fighten føles helt ned i hånden, samtidlig som den
dype aksjonen bidrar til å dempe slag/utras fra fisken.
Fluefiske handler primært ikke om bare lange kast, men mere om finesse, følelse og presentasjon. Men, de ganger
lengde er viktig, kan du kanskje nå ut til fisken på andre bredden med litt mindre kraftbruk.
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Hvilke snører anbefaler dere til #6 «Coast»
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11: Er Free-Flex konseptet patentert, eller er det mulig for andre aktører å produsere dette?

Snørevalg er like individuellt som valg av stangaksjon. Det er heldigvis slik at vi alle er skrudd sammen forskjellig.
Vi har ulikt temperament og kastestil, noe som bidrar til at vi liker ulike produkter.
Et snøre som mange har respondert veldig bra på, i kombinasjon med Free-Flex #6 «Coast» er Airflo Ridge Clear
intermediate. Et annet er GL Coastral.
ArcticSilver utvikler nå egne snører som er skreddersydd Free-Flex stengene. Vårt commitment til brukerne er at vi
gjør vårt ytterste for å skape en fantastisk combo mellom ASI Free-Flex & ASI MD-snører (Micro-Diameter).
Disse MD-snørene er under utvikling og forhåpentligvis i markedet innen 2015.

Håndtakskonseptet Free-Flex er en patentert innovasjon - både nasjonalt og internasjonalt. Patentet er et konkret
bevis på ArcticSilvers innovasjon og nytenkning. ArcticSilvers patenter gir en enerett til å utnytte oppfinnelsene
kommersielt.
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Hvorfor er Free-Flex håndtaket ovalt?

Det elliptiske hammerskaftet har fått sin form fordi det letter jobben med å treffe spikeren. Free-Flexhåndtaket er
også tilpasset menneskets anatomi for å ligge stablit i hånden som bidrar et godt omsluttet grep. Flere fluefiskere
responderer med at håndtakets form, “intuitivt” hjelper deg til å kaste langs den “rette linje” og beholde retningsstabiliteten under kastet.
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