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Nysgjerrigheten min blei vekket allerede for noen år siden da jeg så bilder av den for første gang! Jeg så et bilde av en
stang som ikke lignet noe av det jeg hadde sett tidligere, og jeg må si jeg syntes det så veldig spesielt ut! Et merkelig
håndtak men en meget spennende ide syntes jeg da, og gleden var derfor stor da jeg for et par måneder siden på
Møn i Danmark endelig kunne feste grepet om en ArcticSilver Coast #6
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ArcticSilver Coast.. Er den så bra som alle sier??
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Jeg ble først overrasket over hvor

dypt den jobber og hvordan den satt i
hånda, samtidig som den har mer enn
nok kraft til og banke ut hele lina på lik
linje med min vanlige følgesvenn i sjøen
som er en Sage Method #6.
Det første mann legger merke til er
håndtaket og snellefestet! Jeg har testet
den på de snellene jeg bruker i sjøen som
er Reddington Delta, Tibor BackCountry
og Tibor Signature. De to sistnevnte
har vel samme feste, men de sitter som
støpt alle tre. Håndtaket kan kjennes
litt tykt og klumpete i starten, sammenlignet med de vanlige korkhåndtakene
- men etter noen kast så kjenner mann
at det slett ikke er så værst, men heller
ganske behagelig!! Jeg liker det i alle
fall meget godt, og ekstra kult er det og
kjenne hvordan stangemnet jobber fritt i
det hule skaftet. Ikke blir det glatt heller
når mann blir våt på fingrene.
Linene jeg har testet på stanga er de jeg
vanligvis bruker: Airflo Ridgeclear Delta
i klassene #5/6 + #6/7 og Rio Outbound

#6

#6. Av disse likte jeg Ridgeclear linene
best, hvorav 6/7 er en perfekt match for
meg og min kastestil. Outbound lina blir
litt for aggressiv etter min smak på denne
stanga, men det er en utmerket line på
raskere stenger.

og kjenne klingen touch’e borti fingeren i
de små uthulningene på toppen av håndtaket. Den myke fine helaksjonen gjør
heller ikke opplevelsen noe dårligere og
det er veldig følsomt uavhengig om fisken
er 500g eller 3kg+!!!

Måten stanga jobber på under kasting er en opplevelse i seg selv hvis mann
liker litt dype helaksjons stenger, og som
sagt så kjenner mann den jobber helt ned
i enden av carbonhåndtaket! Det kuleste
med hele designet er at jo mer kraft jo
dårligere kast. Her er det viktig og la
stanga gjøre jobben og ikke styrken du
har i kastearmen. Dette er vel den største
og mest behagelige forskjellen til andre
stenger jeg har kastet med tidligere! Jeg
bruker rolige kontrollerte bevegelser,
men trenger ikke mer en 3-4 trekk før jeg
kan skyte ut hele lina. Dette bekrefter vel
potensialet som ligger i dette designet.
Som en bonus blir man heller ikke sliten i
skuldern etter en lang dag i fjæra.

Jeg vet at det sjeldent har blitt sagt noe
negativt om denne stanga og at noen
stiller seg tvilende til dette, men min mening er at dette en fantastisk stang etter
min smak, så det er bare og gratulere
Robert Selfors og resten av ArcticSilver
med et kanon verktøy og jakte fisk med,
som etter min mening er verdt hver krone
den koster!
Det eneste jeg savner ved denne stanga
er en stangtube som står i stil til det som
ligger inni, men uansett så har jeg fått meg
en ny veldig god kompis og ta med på tur!!

Kjøring av fisk er også fantastisk gøy på
denne stanga, og det er litt merkelig godt

På linken under kan dere se litt hvordan
stanga jobber med 3,4kg sølvtøy i andre
enden ;-) http://www.saltflue.com/stianknekker-koden/
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