BEST I TEST
KOMBINASJONER

Helt på G
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Vårt proff-team har valgt fritt, innen “Best I Test” produktserier, for å
skape noe av det aller ypperste innen sportsfiske kombinasjoner.
Berkley Twilight 4-delt 8 fot 3-15 g: ”Lett og meget bra balansert. Bra
korkhåndtak og en av testens mest behagelige snellefester. Allrounder
800 -1600 kroner, Best i Test.”
Abu Garcia Cardinal STX 30: En fin brems i kombinasjon med jevn
gange, pluss ekstraspole i metall, gir en klassevinner!
Berkley FireLine er kåret til beste superline i flere sammenhenger
gjennom årene, og utpeker seg som det aller beste alternativet i forhold
til slitasjestyrke. FireLine gir lange kast, god kroking av fisken og berger
fangsten med sin enorme styrke!

Når størrelsen teller

– størst også på sportsfiske

Reim Regatta Active 911 er en robust og funksjonell flytedress
som anbefales til sportsfiskere som ferdes på isen, i båt og langs
svabergene.

Dress for livet
Snøret som er annerledes
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i beina, snarere tvert imot. Hetta er tight og fin og holder regnet
Berkley Twilight Travel 964ML 8-32 g, Abu Garcia Cardinal STX40
unna ansiktet. Lommene er velplasserte og praktiske. Utlufting
Berkley FireLine 0,17 mm 270 m, Kjøpt løst ca kr 2777,under armer er også noe man setter pris på.
Dressen leveres i «alle» størrelser, har alle godkjenninger på
K A M PA N J E P R I S
stell, fløyte og D-ring for redningsaksjoner og reflekser overalt.
Sikkerheten er på topp. Dressen trekker ikke vann, og har holdt
BEST I TEST SETT KYSTFISKE
meg varm. I båt, på isen eller langs svabergene holder dressen
Berkley Twilight Travel 904M 15-40 g, Abu Garcia Cardinal STX40
mål. Stort pluss for elastiske ryggseler. De sitter godt og glir ikke
Berkley FireLine 0,20 mm 270 m, Kjøpt løst ca kr 2777,av skuldrene, slik man er vant med. Det gir frihet til å ta av over
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delen inni kahytta, i bilen eller når det er varmt på vårisen.
Utlufting, lommer, glidelåskomprimering på leggene og de
BEST I TEST SETT SJØ – LAKS
kraftige polstringene av cordura på sete og knær fungerer godt,
Berkley Twilight Travel 1004MH 15-55 g, Abu Garcia Cardinal STX60
og er myke og gode. Mitt eneste, og personlige ønske, er at lomma
Berkley FireLine 0,25 mm 270 m, Kjøpt løst ca kr 2977,på låret skulle vært større. Men i disse minimalistiske tider – er
det kanskje mange som foretrekker den slik den er. Sportsfiskere
K A M PA N J E P R I S
bør absolutt vurdere 911 som neste dress!
PRIS: kr 2599,LEVERANDØR: Regatta AS, tlf. 70 17 69 00, www.regatta.no
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PRODUKTNAVN: Scott G Series 905/4
PRODUKTFAKTA: Fluestang på 9 fot i snøreklasse 5. Fire
deler som settes sammen med spigotholker og transporteres i medfølgende stangpose og stangrør. Korkhåndtak
med snellefeste i micarta og aluminium. Uslipt stangemne
uten lakk. Vekt: 82 gram. Leveres med livstidsgaranti.
VURDERING: Den amerikanske fluestangprodusenten
Scott lanserte sin opprinnelige G-serie i 1976 og introduserte da verdens første 9 fot stang i klasse 4, noe som ble
ansett som helt uhørt langt for en stang i klasse 4 og som
var umulig å lage, inntil karbonfiber ble tilgjengelig for
stangprodusentene. Scott laget sin G-serie uavbrutt fram
til 2006 da de lanserte G2 og i 2017 kom G Series.
Hva har så skjedd siden 2006? Stanga er marginalt
lettere med 82 gram vs. 85 gram (veid på kjøkkenvekta),
spigotholkene er laget på en annen måte som ifølge produsenten skal spare vekt og gi økt bøyelighet, vektbesparelsen er vel ikke så mye å rope hurra for, men bøyeligheten
er merkbart bedre. G Series har en jevn og dyp aksjon med
en stivere topp enn tidligere modeller. Den oppleves langt
mer stabil under kasting og gir en høyere linehastighet
med lengre kast og bedre kontroll som resultat.
Scott G Series 905 er helt riktig klassifisert og fungerer godt med liner i WF5. Til tross for den dype aksjonen
tåler man å gå opp til WF6 hvis man ønsker å spenne opp
stanga også på korte kast. Jeg har brukt stanga med
Rio Single handed Spey WF5 og Sientific Anglers ART WF5

i testperioden og begge linene fungerte fint på stanga.
Den stivere toppen og jevnere aksjonen gjør at G Series
tåler tyngre/større fluer enn G2 og fungere bedre i motvind
enn utgående modell.
Den dype og deilige aksjonen er fortsatt til stede,
stanga lader helt ned i håndtaket og sender lytefrie snørebukter så langt man måtte ønske, men det viktigste for
mange er hvordan stanga er på kort og mellomlangt hold.
G Series håndterer tempoomslag og vridninger bedre enn
utgående modell og er veldig presis og lettkastet.
Stanga har fungert like bra til klassisk kveldsbettfiske,
med spent spinner på glassklare sakteflytende høler, som
til motvindskasting med store bustefluer og droppernymfer. En svært allsidig og god fluestang forutsatt at man er
disponert for stenger med dyp aksjon. Den har håndtert
tørrfluer, nymfer og (Gud forby) streamere upåklagelig.
Utseendemessig er stanga litt annerledes enn de fleste,
da emnet verken er slipt eller lakkert og derfor har et
spiralmønster, korkhåndtaket er av topp kvalitet, uten hull
eller sparkel, og har en epoksy/kork kompositt-avslutning
mot stangemnet. Snellefestet er av aluminium med innlegg
av micarta. Stangtrekk i moteriktig sort, aluminiumstube
og livstidsgaranti følger med på kjøpet.
PRIS: kr 7999,LEVERANDØR: Flyfisheurope AS, www.flyfisheurope.com
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