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Slett pagina-tekst- 
boks når annonsen 
er utfallende

PRODUKTNAVN: Verdict 1104M spinnstang
PRODUKTFAKTA: 11 fot – 335 cm lang 
4-delt spinnstang, som er klassifisert for 
slukvekter fra 14 – 52 gram. Vekt: 251 gram. 
Leveres med stangtrekk.
VURDERING: Som haspelstanga, er også 
 dette en stilrein og gjennomført stang. 
Stanga har den samme dype aksjonen og 
er korrekt klassifisert. Men takket være 
stangas ryggrad, tåler den fint vekter opp til 
60 gram. Dette er en skikkelig kastemaskin, 
som gjør seg like bra i lakseelva som på jakt 
etter storgjedda. Stanga har egentlig samme 
snelle feste som haspelstanga. Men med et 
pistolgrep tilpasset multiplikator, kommer 
snellefestet virkelig til sin rett. Her får du 
lange og presise kast, med nok kraft til  
å bekjempe den største laksen. Samtidig  
har den en sjelden fin balanse og følsomhet,  
som gjør Verdict til en spinnstang litt utenom 
det vanlige. Rett og slett et råskinn!
PRIS: kr 2199,-
LEVERANDØR: Pure Fishing AS,  
tlf. 23 23 40 00,  
www.abugarcia.no

PRODUKTNAVN: Spypoint Force 11D
PRODUKTFAKTA: Kompakt viltkamera 
(9,6 x 12,7 x 8,1 cm) med lynrask responstid (opp-
gitt: 0,07 sek) og lang batterilevetid (benytter 
6 stk. AA). Innebygd 2-tommers billedskjerm, 
11 MP foto (interpolert, 3 MP reelt),  video 
(1280 x 720 p) med lyd, 42 LED lavbluss-lys. 
Funksjoner som time-lapse, hybrid-modus (foto 
først, deretter video), og justerbar bevegelses-
sensor med 5 deteksjonssoner.
VURDERING: Force 11D er en kraftpakke blant 
viltkamera under 2000 kroner. Det mest impo-
nerende er responstid og bufringstid: Vi har ikke 
mulighet til å etterprøve fabrikkens påstander, 
men ser av felttesting at både foto og video slår 
inn langt raskere enn hva vi har vært vant med. 
Særlig gir dette utslag på gode dagtid-bilder. 
Her responderer kamera lynraskt med skarpe 
bilder. I likhet med omtrent alle viltkameraleve-
randører, er megapikslene likevel «blåst» opp, 
fra fotobrikkens 3 MP til interpolerte 11 MP. 

Nattbildene er derimot litt mer så som så: 
Her kan du imidlertid justere med tre ulike 
modus, alt etter om du vil ha lang blits-rekke-
vidde (og større fare for uskarpe bilder) eller 
kort rekkevidde med skarpe bilder – eller en 
mellomting. LED-lyset er nesten usynlig (du må 
omtrent se rett i kamera for å merke det på tre 
meters avstand). Nattbildene har blitsdomi-
nans i sentrum, slik at hjørnene blir forholdsvis 
mørke. Så dersom nattbilder er viktigst, finnes 
det nok bedre alternativ.

Men Force 11D glimter til igjen med batteri-
levetida. Testkamera har gått av jevnlig, men 
holder imponerende nok fortsatt stand etter 
fire vintermåneder med foto og video på 6 AA- 
batterier. Et solid pluss også for den innebygde 
skjermen: Du vil neppe bla gjennom et helt min-
nekort på den, men det gjør det langt enklere å 
ta en rask sjekk samt å få montert kamera riktig. 

Spypoint skyter fra hofta

Spyforce har imponerende batterilevetid, og 
 responderer lynraskt med skarpe bilder i dagslys. 

Nattbildene har blitsdominans i sentrum, slik at 
hjørnene blir forholdsvis mørke.

Nesten like,  
men likevel så  
forskjellige
Verdict er en ny stangserie fra ABU som leveres  
både i haspelvarianter og spinnstenger til multiplikator  
i flere størrelser. Vi har testet en av hver variant  
av de litt kraftigere stengene. De har samme  
utførelse og finish med grå klinge i 36-Tonn karbon  
og svarte surringer, mens snellefestet er tilpasset bruk  
av hhv. haspel- og multiplikatorsnelle.

Henrik Strømstad

PRODUKTNAVN: Verdict 964 ML has-
pelstang
PRODUKTFAKTA: 9,6 fot – 290 cm lang 
4-delt haspelstang, som er klassifisert 
for slukvekter fra 6 – 28 gram. Vekt: 
202 gram. Leveres med stangtrekk.
VURDERING: En fin og stilrein stang 
som virker gjennomført på alle måter. 
Korkhåndtak av fin kvalitet og snelle-
feste som ved første øyekast ser fancy 
ut. I bruk har stanga en litt dyp aksjon, 
som gjør den egnet til lange kast med 
litt tyngre sluker. Jeg synes stanga 
blir litt ufølsom når man fisker med 
lettere slukvekter, og mener den er noe 
feilklassifisert. Stanga passer best for 
slukvekter fra 10 – 25 gram. Fremre del 
av snellefestet er ikke spesielt behage-
lig å holde i. Her hadde jeg foretrukket 
kork, eller et annet materiale, som ville 
gitt bedre grep.
PRIS: kr 1999,-
LEVERANDØR: Pure Fishing AS,  
tlf. 23 23 40 00, www.abugarcia.no

En tilleggsbonus her er hurtigklipset som gjør at  
du enkelt kan løsne kamera for å skifte batteri/
kort eller justere innstillingene, noe du særlig 
 verd setter hvis kamera står litt krøkkete til. 
PRIS: kr 1999,-
LEVERANDØR: Jaktfall AS, tlf. 35 59 58 32,  
www.jaktfall.no

Åsgeir Størdal




