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Etter en kort sommer og hittil fryktelig lang
vinter tenkte jeg å dele mine tanker rundt fler av
AS stengene. Jeg har hatt den glede av å fiske
med disse fra Juni frem til nå. Det startet med
#5 i noen lure elver i Østerdalen, etterfulgt av #7
og #8 i diverse vestlandsperler og det hele har
blitt finishiert med #6 i oslofjorden på jakt etter
sølvblanke truttas.
Om man søker rundt vil man finne en masse
teknisk informasjon om en masse stenger, men
hva betyr det for den alminnelige fluefiskeren?
Jeg ønsker å vektlegge mine erfaringer rundt AS
konseptet samt andre jeg kjenner som har prøvd
disse. Det har blitt over 40 turer med diverse AS
stenger og det jeg kan si med en gang er at jeg
er strålende fornøyd med alle stengene.
Femmer’n
En skikkelig kosestang, lange kast, korte kast
you name it, utfordringen taes på strak arm
og gjennomføres med glans. Dette er kanskje
den dypeste av alle AS stengene, men den har
kraft så det holder når de virkelig lange kastene
må kastes. Speykast går lekende lett og den er
en fryd å kjøre fisk på. Her gjelder det å senke
skuldrene og la stanga jobbe.
Sekser’n
Dette er den stanga jeg var mest skeptisk til, og
den jeg har fisket mest med. #6 er etter mitt
skjønn en vanskelig klasse å treffe godt, ofte er
stengene for stive og krever tyngre snører enn
det som er oppgitt. AS#6 er en ren sekserstang
ypperig klassifisert til sjøørretfiske med en
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Throughout the years, I’ve seen lots of ‘innova‐
tions’ that basically have only been cosmetic...

aksjon som komplimenterer dette. Det er først ved
litt pådrag man kjenner hvor mye potensiale denne
stanga har. Kraft i massevis herlig suplert fra bunndelen som med alle andre AS-stenger og ikke minst så
er den fantastisk å kjøre fisk på.
klasse 7
En uhyre viktig stang om man vil kapre alle enhåndskastende laksefiskere. Stanga er igjen dyp, men noe
tøffere enn de ovennevnte. AS legger ikke skjul på
at denne er tiltenkt elv-fiske og derfor er speykasting
en rød tråd igjennom hele stangen. Dette merkes
på den aktive bunndelen og flate toppen, men
misforstå ikke; overhåndskastene går fryktelig langt
de og, bare husk å sikte høyt mot tretoppene på
andre siden og ikke bli overrasket om du ender opp
på andre siden av elven.
Som speystang gjør dem alt det man kan ønske seg.
Den tåler alle type vannkast jeg har prøvd meg på
og det går fryktelig langt, lekende lett. Husk på å stiv
godt av i håndleddet da dette er en litt lengre stang
enn de andre og derfor trenger et fast grep. Kan
også legge til at den behersker overraskende tunge
fluer, noe man igjen kan man takke aksjonen for.
Alle stengene har fått kjenne på det å få fisk, miste
fisk, kaste langt, kaste kort, i medvind i motvind,
i glede og i sorg. Free-Flex stengene har gitt meg
god støtte i alle disse tider og om det er en ting en
fluefisker trenger det støtte i tide og utide.
En ting jeg faktisk går god for er det at man
kaster om ikke lengre med AS så er det i alle fall
litt enklere, litt mer oppnåelig og litt mer komfortabelt. Orvis Helios og Loomis NRX har blitt
byttet ut til fordel for AS og det bør si sitt. Felles

for #5,#6 og #7 er at de alle er stenger med dyp
aksjon og med en relativt flat topp.
Så hva er greia med Free-Flex? Det første man
legger merke til når man tar tak i en av AS stengene
er selvfølgelig håndtaket som er patentert og hjemligheten bak hele konseptet.
Jeg syntes å kunne merke en forskjell på FreeFlex håndtaket fra første stund, du trenger ikke
annet enn å vifte med en av stengene for å bemerke
at klingen bøyer seg ned i håndtaket. Robert
Selfors mannen bak hele konseptet er så sikker i
sin sak at han lånte meg en AS #5, men med et
konvensjonelt korkhåndtak. Dette var for meg
svært gledelig, da det har vært mange «innovasjoner» som i bunn og grunn kun har vært
kosmetiske, eller hatt en svært liten praktisk
funksjon. Derfor satt jeg pris på å kunne ta et solid
tak i materien og virkelig finne ut av hvorvidt FreeFlex håndtaket har en funksjon og om innovasjonen
er liv laga.Etter å ha få kastet med #5 både med
Free-Flex og kork er det lenger ingen tvil. Arcticsilver
er skikkelige greier, med en visjon og et konsept
som fungerer. De står for en milepæl i utviklingen av
fluestenger.
Jeg anbefaler alle som har muligheten å teste
ut en Arcticsilver Free-Flex stang i sin favorittklasse, det ville ikke forbauset meg om du
også ville blitt tatt av «The Free-Flex Feeling»
Terningkast 6 til alle stengene fra meg!
For ordens skyld ønsker vi å informere om at vi ikke
har noen som helst tilknytning til Arcticsilver og at vi
heller ikke har fått noe for å gjøre denne testen.
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