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SPENNENDE DETALJER: Merk det spesielle og meget funksjonelle snellefestet!

Nye ideer rundt konstruksjon
av fluestenger har vi sett før,
men fortsatt bygges de fleste på
samme mal som da klingene var
av greenhart. Blir ArcticSilver
unntaket som overlever?

A

lle fluestenger er sterkest i rota, og det er
Artic Silvers ambisjon
å la kreftene fra dypet
slippe til. I tradisjonelle stenger
hindres de av korkhåndtaket
Terje
som er limt på klingen, så desig- BomannLarsen
ner Robert Selfors har erstattet
Tekst og test
dette med et som er hult helt
ned til snellefestet. Å få dette til
å fungere har vært en kostbar og
tidkrevende prosess, men nå er
stengene tilgjengelige i Artic Silvers nettbutikk, og vi
har fått to av dem til test.
I senere år har vi sett forsøk fra Vogg med
dobbelttrekk-konsept for tohåndsstenger og det
bøyde håndtaket til Zpey Systems, men ingen av
disse konseptene fikk noe endelig gjennombrudd, og

en vesentlig årsak er nok at de krever en omlegging
av brukernes kasteteknikk og -vaner.
Når det gjelder ArticSilvers konstruksjon, slår
vi umiddelbart fast at den ikke krever at du kaster
på noen annen måte enn du alltid har gjort. Selve
syretesten på det fikk jeg ved å gi #5-stanga til min
datter som har det vesentlige av sin kasteerfaring
fra et begrenset antall raske halvaksjonsstenger.
Selv om Artic Silver har en klart dypere aksjon en
hva hun er vant med, satt dobbelttrekket og de
trange, fine buktene i første forsøk.
Den lynraske tilvenningen tilskriver jeg den
tydelige tilbakemeldinga stanga gir. Sjelden – om
noen gang – har jeg følt kontakten med kastearbeidet bedre enn i denne stanga. I hvor stor grad det
skyldes håndtaket, og i hvilken grad det er den
jevne og dype aksjonens fortjeneste, er selvsagt
vanskelig å si med sikkerhet.
For å kunne vurdere det, måtte jeg hatt en
tilsvarende klinge med tradisjonelt korkhåndtak
til sammenligning, men i mangel av det, har

TESTSNØRER #5 TROUT: Northern Flyfishing

MKB Total Control, klumpvekt/ -lengde; 16
gram/ 18,2 meter og MKB Close Control 12
gram/ 9,2 meter.
#7 SALMON: Northern Flyfishing MKB
Shooting Head Intermediate 17 gram/ 9,5
meter, flyt 17 gram/ 10,2 meter og 20 gram/
10,2 meter.
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jeg testet mot det beste jeg har tilgjengelig av konvensjonelle stenger. Det er for så vidt greit nok, for
det er konkurransedyktigheten som fiskeredskap
som skal bestemme ArticSilvers suksess i markedet.

MÅLT MOT DE BESTE
Som målestokk for #5-stanga har jeg funnet fram
en Orvis Helios 2 Mid Flex (testet i AOF 2/2013) i
samme klasse, og til #7-stanga en Orvis Helios 2
Tip Flex i #6. Man vil kanskje innvende at denne er
lavere klassifisert, men om vi tar utgangspunkt i
anbefalt klumpvekt; 16–18 gram, så er dette en snørevekt som passet perfekt til åtte av ni stenger i den
siste 10 fot #6-testen (AOF 5/2014), så vi er innenfor rammene. Hvilken som er «feilklassifisert», har i
høyden akademisk interesse.
Med 71 gram er Orvisen kanskje markedets
letteste nifoter i klasse 5, mens Arctic Silver med
162 sannsynligvis er tyngst blant grafittstenger.
Men vekta «juger», for når jeg veier de tre ytterste
delene, er resultatet uavgjort 25-25, og dermed er
hele vektforskjellen lokalisert til håndtaket, og særlig til snellefestet hvor den ikke har annen betydning enn at stanga kan bli litt baktung med tyngre
sneller.
Til gjengjeld er snellefestet det mest funksjonelle jeg noen gang har vært borti. Ingen fomlete
skruing med ringer som går tregt eller låser seg når
de ikke skal. Det er bare «smakk» på plass, og der

sitter den dønn til du like enkelt kobler den fra igjen.
Den fjærbelastede hendelen er plassert slik at
du ikke kan utløse snella ved uhell under fisket. Et
klart pluss for snellefestet oppveies likevel i noen
grad av at håndtaket blir vel grovt, og ikke ligger
like godt i hånda som et smekkert korkhåndtak. Det
merkes helst av kastere med små hender, men for
voksne mannfolk er det knapt noe tema.

KASTEEGENSKAPER
Når det kommer til kasteegenskapene, gir Artic
Silver Trout umiddelbart et godt inntrykk. Den
gode kontakten med kastearbeidet gjør den til et
presisjonsinstrument når flua skal presenteres på
kort hold, men den gir seg likevel ikke når du mater
ut en lang klump og drar på med sugende dobbelttrekk. På alle typer kast holder den greit følge med
testvinneren fra Orvis (se AOF, og vektforskjellen til
tross er den ikke tyngre å jobbe med.
Den største forskjellen ligger i kasterytmen,
der Artic Silver er klart langsommere. Fordelen med
den lange arbeidsveien er at kastet blir lett å time,
men om du står dypt utvadet og kaster med lange
klumper på distanse, er det lettere å holde buktene
klar av vannet med den mer rotstive Orvisen. Det
gir et noe ulikt bruksområde, men ingen avgjørende
kvalitetsforskjell i kastegenskapene. At #5-stanga
til Artic Silver kommer med to litt ulike topper,
endrer heller ikke nevneverdig på det, men en reservetopp er jo kjekt å ha!

DYP AKSJON
Det synes innlysende at Artic Silver-konseptet
krever stenger med dyp aksjon for å fylle sin hensikt, og det understrekes i noen grad når vi rigger
#7-stanga. Mens #5-eren har tilnærmet helaksjon,
finner vi i Salmon noe som mer ligner tradisjonell
halvaksjon. Også her er det mulig å skape bevegelse
i rota, men det krever større egeninnsats.
Dermed oppleves denne stanga tyngre i forhold
til konkurrenten, selv om også dette er ei meget
spenstig stang med fint avstemt aksjonskurve.
Klumpanbefalingen stemmer meget bra for kast
over hodet, men jeg anbefaler å gå opp til 19–20
gram dersom speykast utgjør en større del av programmet.

KONKLUSJON
#5-erstanga «Trout» får en klar sekser i min vurdering, og det betyr at jeg vurderer den å være helt på
høyde med de beste konvensjonelle stengene i markedet. Arctic Silver vil først og fremst være et svært
interessant alternativ for fluefiskere som trives med
dype, relativt langsomme stenger som gir tydelige
tilbakemeldinger.
Lette å bli kjent med som de er, bør de også
egne seg for mindre rutinerte kastere og rene nybegynnere om de ikke har særlig små hender (barn).
Tilhengere av rask halv- og toppaksjon vil nok
fortsatt finne sine favoritter blant konvensjonelle
stenger.



ArcticSilver
Trout #5 9´

Pris: 5850 kroner*
Lengde/ deler: 9 fot 4-delt + ekstra toppdel
Vekt: 162 gram, rotdel: 137 gram
Rigging: 2 snøreførere og 7 snakeringer. Håndtak i komposittmateriale og quick lock snellefeste av metall.
Aksjon: Trekvart – hel

ArcticSilver
Salmon #7 10´
Pris: 6000 kroner*
Lengde/ deler: 10 fot, 4-delt
Vekt: 177 gram, rotdel: 141 gram
Rigging: 2 snøreførere og 8 snakeringer. Håndtak i komposittmateriale og quick lock snellefeste av metall.
Aksjon: Halv – trekvart

Begge stengene leveres i tøypose og corduratrukket rør.
Markedsføres av: arcticsilvershop.com (nettbutikk),
tlf. 99270498
Garanti: Livstid for skader på klingen, 10 år for håndtak/
snellefeste.
*Prisene i nettbutikken er oppgitt i dollar og uten moms. Her er
momsen lagt til og prisene omregnet etter dagens kurs. De kan
avvike noe.
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