Mangler bare
«fingerfølelsen»

Fri flyt

Klingen beveger seg fritt på ArcticSilvers Free Flex-system. Konseptet kommer virkelig til sin rett på denne sjuerstanga.

FOTO: L ARS REITAN

ArcticSilver Innovation baserer
seg på prinsippet om at kraften
i ei stang ligger i bunndelen. Deres
nyutviklede hule håndtak med frittflytende
klinge (Free Flex) skal bidra til at du kan kaste
lettere og like langt som ei konvensjonell stang,
men med noe mindre kraftbruk. Vi har sett nærmere
på to aktuelle fluestenger fra den norske produsenten.

Norske Robert Selfors er gründer av fluestangmerket ArcticSilver og oppfinner
av Free Flex-konseptet. Legg merke til det snellas lukkesystem og det hule håndtaket
i fremre del. Modell Trout kommer dessuten med to ulike toppdeler.
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PRODUKTNAVN: ArcticSilver Trout
PRODUKTFAKTA: 9 fot lineklasse 5,
4-delt. Vekt: 164 g. Aksjon: Hovedområde mot 3/4 aksjon. CCS-måling:
Standard topp: ERN (stivhet) 5,5 og
AA 65 (moderat aksjon). Rask topp:
ERN 5,3 og AA 67 (toppaksjon).
Stangemne i grafittgrå farge med
mørkegrå surringer. To snøreførere og
sju Snakeringer i titanium. Håndtak i
komposittmateriale med 40 % karbon
og quick lock-snellefeste i CNCmaskinert aluminium. Stanga leveres
med stoffpose, corduratube og to
stangtopper (standard/fast). Garanti:
Livstid på klinge, 10 år på håndtak.
VURDERING: Rent teknisk er stanga
svært velkastende. Håndtaket gir et
meget godt grep og snella som monteres på et par sekunder, sitter som
klistret. De tre toppdelene er dessuten like lette som hos Orvis Helios2,
som per i dag er letteste femmer på
markedet.
Stanga er dyp så det holder, men
samtidig utrolig lettkastet og gir god
kontakt i kastet. Aksjonen er jevn og
kraftfull. Siden mye av vekta ligger i
håndtaket, føles den faktisk lettere

enn den er. Begge medfølgende topper kaster godt, men den raske toppen takler større hastighet på linen.
Den dype aksjonen gjør at stanga er
svært god å kjøre fisk på.
Når jeg driver med følsomt nymfefiske vil jeg ha «fingerfølelsen» i
korken for å kjenne «de minste lugg»
i flua. Det fikk jeg ikke med denne
håndtaktypen. Håndtaket innbyr likevel til et mer riktig grep og motvirker
at stanga bikkes til siden under
kastet. Man må være bevisst å holde
fingrene på siden, og ikke med tommelen på «korken» som mange gjør.
Under test av Trout-stanga oppnådde jeg kastelengder som bare
Sage Method har gitt meg tidligere.
Når den i tillegg kan jobbe så dypt at
selv 0,12 mm fortom holder, kan vi
konkludere med at ASI har fått til noe
imponerende bra i forhold til de store
produsentene, som har større forutsetninger for å lage ei god stang.
PRIS: kr 5850,LEVERANDØR: ArcticSilver
Innovation AS, tlf. 992 70 498,
www.arcticsilvershop.com

Kraftbesparende råskinn
PRODUKTNAVN: ArcticSilver Salmon
PRODUKTFAKTA: 10 fot lineklasse 7,
4-delt. Vekt: 176 g. Aksjon: Hovedområde mot 3/4 aksjon. CCS-måling: ERN
(stivhet) 8,1, AA 65 (moderat aksjon).
Stangemne i grafittgrå farge med
mørkegrå surringer. To snøreførere og
åtte Snakeringer i titanium. Håndtak
i komposittmateriale og quick locksnellefeste i CNC-maskinert aluminium. Stanga leveres med stoffpose
og corduratube. Garanti: Livstid på
klinge, 10 år på håndtak.
VURDERING: Personlig syns jeg at
utbytte av den frittflytende klingen
kommer mer til sin rett på denne
syverstanga. Også 10-foteren jobber
meget dypt, mens den kraftfulle midtog toppdelen gir deg det lille ekstra,
spesielt på underhåndkastene.
Klumper på 16 – 18 gram er benyttet
i testen. De letteste klumpene gir
solide lengder overhånds, mens

underhåndskastene gikk av seg
selv med de tyngste klumpene. Mot
andre toppstenger i klassen virker
den kraftbesparende å kaste med,
men er også et råskinn å temme stor
fisk på. Den jevne aksjonen og fint
samstemte midt- og toppdel er nok
også en bidragsyter her. Hvis jeg
skulle få komme med et ønske om
fremtidige forbedringer, må det være
at jeg ønsker ulike håndtak på femmeren og denne. Håndtaket kler syveren, men lengden på bakparten skulle
vært lengre for å gi en mer definert
fighting butt. At innovasjonen har noe
for seg, blir helt klart tydeliggjort på
denne stanga.
PRIS: kr 6000,LEVERANDØR: ArcticSilver
Innovation AS, tlf. 992 70 498,
www.arcticsilvershop.com

Heldekkende
PRODUKTNAVN: Wiley X
Echo
PRODUKTFAKTA:
Solbriller med polariserte og riperesidente glass
i uknuselig 8TM polykarbonat.
Ramme i nesten ubrekkelig Triloid nylon.
Leveres med avtakbar foamlisse, nakkesnor og
brilleetui. 100 % beskyttelse mot UV-stråling.
VURDERING: Amerikanske Wiley X har i nærmere 30 år produsert briller til militæret og
politiet. Det er et godt utgangspunkt, da jeg
stiller helt andre krav til slitestyrke og funksjonalitet til en fiskebrille enn vanlige solbriller.
I bruk sitter brillene godt. Brillene har en
«wrap around» form, som sørger for at de
følger hodets fasong og minimerer lysinntrenging fra sidene. I tillegg leveres brillene
med en foamslisse som tetter hulrommet
mellom ansiktet og brillene. Glassene er
av svært god kvalitet, både når det gjelder
polarisering og kontrast. At det ikke er riper
i glassene etter tre måneders intens bruk er
bemerkelsesverdig! Selv om noen kanskje vil
synes at denne modellen blir litt for stor og
tung, er det likevel en stor fordel at brillene
dekker såpass godt. Vil du ha en solid og
slitesterk fiskebrille, bør du absolutt ta en
titt på disse.
PRIS: kr 1499,LEVERANDØR: Seeberg AS, tlf. 24 17 78 00,
www.seeberg.no
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