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NYTT&TESTAT
DANIELSSON COMPOUND 590-4. Kurt
Danielsson har i
över 30 år varit förknippad med den
moderna storspoliga flugrullen. Med
ny teknik skapade
han en rullrevolution.
Flugspön har
däremot gjorts på
samma sätt under
decennier. Det är
de nya materialen
i klingan som fört
utvecklingen framåt. Detta funderade
Kurt Danielsson
på när han såg
utvecklingen inom
bågskytte. Med
compoundbågarna
skapade man mer
kraft med mindre
kraft. Kurt överförde den idén till
flugspöna. Han
ville skapa ett spö
som är lättkastat
och som med mindre ansträngning
ger mer kraft. På
så vis ökar också
precisionen.
Efter några års
testande presenterade han i våras
en serie flugspön i
klass 4-7 som byg-

LÄTTKASTAT – MED MINDRE KRAFT
ger på en helt ny teknik. Handtagsdelen
är separerad från klingan och upplagrad
via två punkter, i toppen och i botten
på handtagsdelen. Detta gör att klingan
kan röra sig inne i handtaget. Vid kastet
laddas klingan bättre och därmed ökar
kraftöverföringen i kastet. Tänk dig en
trampolin på badhuset. Det är så spöt ska
fungera.
Det fyrdelade spöet har en grå, matt
klinga med spöringar av snaketyp, förutom linförarringen. Spöt som är tillverkat
hos en välkänd spöfabrik i Sydkorea har
en fin finish med snyggt lackade svarta
lindningar och med röda ränder vid varje
spöholk. Dessutom finns det en vit prick
på varje spödel som gör det lätt att direkt
sätta ihop spöt rätt.
Det lite ovanliga är att även de lätt
klassade spöna har en liten fightingbutt.
Men den har ytterligare en funktion.
Istället för låsringar på rullfästet sätter
man bara dit rullen och skruvar fast den
genom att vrida på fightingsbutten. Det
är en fantastisk enkel idé som gör det
lättare att ta av rullen, eftersom man har
något rejält att vrida på.
Jag testade under sommaren och hösten ett 9 fots Compound-spö i klass 5 vid
harrfiske i Piteälven och Ljungan samt
vid öringfiske från flytring. Ett flugspö
blir inte lättkastat utan en väl anpassad
lina. Därför har Danielsson tillsammans
med linutvecklarna Peter Rotter och
Johan Lundin på Scandinavian Fly Lines
tagit fram en egen flytlina: Compound
Fly Line. I klass 5 är den 27 meter lång
med en viktspets (klump) på 9 meter som
väger 12 gram.
När jag kastade med spöt första gången kändes det inget speciellt. Jag fiskar i
vanliga fall med spön från Sage och Scott.
Det var först när jag lugnade ner kasten,

väntade lite i bakkastet och sedan gjorde
en snabb rörelse framåt med ett snabbt
stopp, precis som när man skakar färgen
ur en pensel, som det hände. Linan flög
i väg och jag kände hur klingan böjde
hela vägen ner i handtaget. Spöt kändes
lite pinnigt första gången jag vippade på
det. Men det var helt fel. Spöt böjer sig
djupt, levererar linan i en smal båge och
sedan stabiliseras klingan direkt. Det blir
inga efterslag och det är nog det som gör
kasten så raka. Det verkar som om compoundtekniken även är stabiliserande.
Visst, långa och raka kast är bra, men
hur funkar spöt på korta avstånd eller
med långa, tunna tafsar där man vill ha
en mjuk presentation? Det var inga problem. Jag testade också spöt med andra
linfabrikat i klass WF5 och blev förvånad
att även dessa linor fungerade så bra. I
trånga lägen i en sjö, med buskar bakom
ryggen, vill du ofta både kasta långt och
med god presentation. Jag blev mycket
nöjd. Det blev alltså som Kurt Danielsson hade tänkt sig med spöt. Det är bara
att lyfta upp linan från vattnet, göra ett
bakkast och lägga ut flugan igen.
Sammanfattningsvis är det ett mycket
trevligt och välbyggt spö som gör fisket
enkelt och ger en bra känsla. Men det
kanske inte är något för nybörjare, för
det krävs lite erfarenhet för att kunna
utnyttja »kicken« i spöt. För ett spö i den
här prisklassen borde dock spödelarna
komma i en »socka« och inte bara i en
spötub, även om den har olika fack för
spödelarna. Spöserien i klass 4-6 är 9 fot
och väger 109–111 gram. Klass 7-spöt är
däremot 9,6 fot och väger 125 gram.
Pris: klass 5: 4750 SEK
Distributör: Danielsson Fly Reel via
http://shop.danielsson-flyreels.se
Lasse Hallberg

LADDA GOPRO-KAMERAN – OCH STARTA BILEN!
JUMPSTARTEN EPS-K05. Den laddade min
mobil, padda, bärbara dator, GoPro kamerans batteri, digitalkamera, ficklampa.
Samt bilens batteri. Jodå, det är sant! Den
drog också igång en bil när batteriet strejkade. Denna borde finnas som standardutrustning i alla bilar. Den är större än
Power Dose dosan. Den har en längd på
155 mm, bredd 77 mm och en tjocklek på
35 mm. Lite för stor att bära med sig vid
fisket, tycker jag. Jag lägger den i antingen
i bilen eller i stugan. Jumpstarten kommer
i en fin väska tillverkad av starkt material.
I den finns det mesta. Kablar som laddar
jumpstartern via bilens cigguttag och från

vägguttaget. En universal sladd som
gör det möjlighet att ladda ett flertal av
mina bärbara tekniska ting. Det finns
kopplingar till bilbatteriet och tydliga instruktioner om hur man går tillväga vid
en bilstart. Det finns ett magasin med diverse kopplingar till bärbara datorer. Här
bör man kolla om det finns till just din
dator. Till min HP fanns det inte, men det
finns kopplingar att hitta på välsorterade
teknikbutiker eller via nätet. Dosan har en
kapacitet på 14 000 mAh, vilket laddade
upp min mobil hela 8 gånger. Jumpstartern har som Power Dose också en
»ficklampa«. Även denna produkt finns

i ett flertal
utföranden
hos ett flertal
återförsäljare.
Denna finns hos
Svenska batterilagret.
Pris: 1 495 SEK

Henrik Båge

