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Är du ute efter att inhandla ett nytt flugspö? Läs då denna recension om
två av marknadens bästa flugspön. Stryktåliga, lätta, kastkanoner och
snygga designer är bara några av de otroliga egenskaperna.
Jag har under sommaren fått förmånen att få testa några av marknadens
coolaste flugspön. Coolt, häftigt, grymt och sjukt är ord jag gärna använder
när jag menar att något är riktigt jäkla bra! Bägge spön är i toppklass och
en flugfiskares dröm att få hålla i handen. Spöna jag har testat har varit i
klass 5 och 6, allroundspön som funkar till de flesta fisken och fiskar, såsom
till abborre, harr, öring, regnbåge o.s.v. När jag har testat dessa flugstänger
så har dem fått prövas inför olika situationer som jag tycker är viktiga att
flugspön ska klara av. Längd, precision och tuffa förhållanden är vad spöna
har utsatts för. Därefter har jag försökt att beskriva helhetskänslan i dessa
grymma linkanoner! Utöver testfisket har jag kikat lite närmre på spöna
och dess små detaljer för att ta reda på vad som gör dem så bra.

Orvis Helios 2 #5 Mid-flex
Detta otroliga spö som Orvis tillverkar är
handbyggt på Orvis Rod Shop i Manchester
Vermont, USA, och utger en otrolig känsla av
kvalité och finess. På fodralet till flugspöet står
det ”25 års garanti, byte eller reparation oavsett
orsak”. Bara i denna lilla fras klingar det kvalité och
garanti för att kunden ska vara nöjd.
Jag tänker snabbt gå igen några av de utmärkande
delarna på spöet. Okrossbara REC Recoil spöringar,
super-grade korkhandtag, UV-skyddande lack och
framförallt ett hemligt material integrerat i toppen
som ökar slagtåligheten och dämpning utan att
addera vikt. För detta är nämligen två riktigt stora
egenskaper som Helios 2 innehar. Framförallt är
det mycket lätt och ligger fint i handflatan, men
dessutom stryktåligt som attan!
Helios 2 är det starkaste spöet som Orvis har tagit
fram hittills. Det tidigare spöet i modellen Helios
är mycket omtyckt och ledande på marknaden,
men varför ska man då ändra något som redan är i
världsklass. Orvis är ett företag som ständigt drivs
av att söka förbättringar. Trots dess lätta vikt är
ryggraden overkligt kraftig och bärgar in de flesta
fiskar som fattar tycke för din välpresenterade fluga.
Vid det här laget skulle man nästan kunna tro att det
är en oförstörlig jerkpåk som denna artikel handlar
om, men icke! Helios 2 trotsar det mesta och innehar
även en grymt bra precision. Det är detta som är
så otroligt läckert, allt i ett och samma spö. Orvis
väljer att beskriva det enligt följande; ”Ta ett Helios
2 i handen och känn ruschen. Du kommer att förstå
varför.
Helios 2 är en fjäderlätt klubba som trotsar fysikens
lagar. Det har en stålbalks ryggrad och kastar med
samma precision som en laserpekare”.

Loop Cross S1 #6
Jag har alltid tyckt om märket Loop och dess
flugspön, men jag har under testet av Cross S1
försökt att inte vara partisk på något sätt. Men så
fort man greppar tag i spöet känns det otroligt bra,
man märker direkt att Loop har lyckats ofattbart
bra med spöets balans.
Det grymt välsvarvade handtaget i toppklass går inte
sönder i första taget. Loop har försett ändarna med
korkkomposit för att förstärka korken till max.
Cross S1 har ett speciellt och unikt rullfäste som är
både fräckt, coolt och snyggt. Flugfiske handlar även
om stil, har jag hört talas om… Fortsätter man längs
det mattsvarta spöet kommer man till dess linguidering som är av slaget REC RSG Recoil, och de vanliga
spöringarna av slaget REC RSNX Recoil. Säger det
inte dig så mycket, tro mig, det är bra ringar!
Klingan på Cross S1 är byggt av ett material vid namn
3M Powerlux™ Composit som är en revolutionerande
nanoteknik med pyttesmå kiselsfärer (kolfiber)
som tränger ner runtom varje fiber och skapar en
magnefik styrka i hela spöet. Detta resulterar till ett
starkt och hållbart spö, som med dess lätta vikt har
en ovärdelig spänstighet, vilket i sin tur genererar en
enorm kastkanon.
Faktum är att det tog ett antal kast innan man
började lära sig tekniken hos Cross S1. När min
flugfiskefrälsta och vapenintresserade vän Kalle fick
testa spöet, kom han iklädd militäruniform och bytte
snabbt ut sin Ak-5 Ceasar mot detta Loop Cross S1.
Med en oerhört liten ansträngning matar spöet ut
linan till otroliga kastlängder. Även med lite lina
ute kan du skjuta iväg ditt kast en bra bit, vilket jag
uppskattar enormt under försvårade kastmöjligheter,
vid exempelvis en snårig liten bäck.

						Avslutning

Stryktåliga, lätta, kastkanoner, precisionen, balansen och designen, det
är detta som gör dessa flugspön till vad dem är. Orvis Helios 2 #5 midflex är ett otroligt lätt spö och väger ynkliga 71 gram, vilket är en av de
tuffaste egenskaperna hos spöet. Mycket lättfiskat och precisionen är
underbar. Rek. priset ligger här på 8999:-, men glöm då inte finessen hos
ett handbyggt spö med 25 års garanti på. Loop Cross S1 #6 mid-curve,
medium-fast är en grym kastkanon och tar dig långt i kombination med
följande egenskaper, vilket gör Cross S1 till ett spö i världsklass. Linan
accelerar snabbt och du kastar bra även i trånga utrymmen. Balansen och
styrkan är fenomenala, för att inte glömma dess låga vikt. Kanske inte
lika lätt som Helios, men nästintill. Detta spö ligger rek. priset på 6990:-,
samtidigt som jag vill slå ett slag för att Loop är ett svenskt märke, vilket
jag tycker är rätt fascinerande.
Så nu står jag här med två flugspön i världsklass, ett i vardera hand.
Känslan är total och att dessa flugspön är de bästa jag har testat är ett
faktum. Nu kanske ni antar att jag ska göra en bedömning på dessa två och
sedan skriva utförligt vilket av dem som var bäst. Men det är en omöjlig
uppgift att jämföra och välja ut en vinnare. Oavsett vilket spö du väljer att
lägga dina pengar på, kommer du vara nöjd och mest troligt få kasta med
ett av världens bästa flugspön på marknaden, just nu.

Loop Cross S1

Modeller: Enhands, switch och saltvatten
Klass: #3-12
Längd: 8,6-11 fot
Vikt: 83-152 g
Aktion: Mid
Tempo: Medium Fast
Delar: 4-5
Ta reda på mer: www.looptackle.se

Orvis Helios 2

Modeller: Sötvatten och
saltvatten
Klass: #2-14
Längd: 6-10 fot
Vikt: 28-163 g
Aktion: Mid och Tip
Delar: 3-4
Ta reda på mer: www.orvis.com

