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Ved fiskeriets begyndelse og afslutning

Sådan samler du en splitcanestang: Tag fat i stangdelene, tæt ved ferrulen, og tryk
stangen sammen, uden at vride stangdelene mens det sker.

Sådan skiller du en splitcane stang: Hold stangen som vist og træk bageste hånd tilbage,
og skub forreste hånd frem, uden at vride stangdelene mens det sker.
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En splitcane stang er bygget af bambus. Hvis man passer på den, kan den holde i mange
år. Det er ikke usædvanligt at se stænger, mere end 50 år gamle, der stadig bruges til
fiskeri. Det kræver, at stangen er bygget rigtigt, og at den vedligeholdes og behandles
rigtigt.

Du må aldrig
•

Opbevare din stang i stangrør – det er kun til at transportere stangen.

•

Opbevare en fugtig, smudsig stang i en fugtig, smudsig stangpose

•

Lade en stang stå lænet op af noget, eller opbevare den vandret

•

Lakere, vokse eller smøre korkhåndtaget

•

Sætte dine fluer i korkhåndtaget

•

Vride en ferrule

•

Samle en smudsig ferrule

•

Smøre en ferrule

•

Lade ferrule stå på hårde flader

•

Fiske med for tunge liner – det vil ødelægge din stang

•

Fighte eller lande en fisk med stangspidsen lodret eller bagudvendt. Stangspidsen
skal være op til 45 grader fra vandret, i fiskens retning. Den høje stangposition
presser stangen unødvendigt, mens den lavere stangposition sender kraften ned i
stangens tykkere del, så du undgår at belaste stangspidsen unødigt

•

Bruge stangen til at t række en flue løs fra en gren eller ved bundbid.

•

Bruge silikoneholdig møbelvoks til din stangs pleje

• Du bør altid
•

Holde stang og stangpose tør og ren

•

Opbevare din stang lodret hængende i stangpose et mørkt sted, alternativt lodret i
stangholder, der ikke er i nærheden af varmekilder eller direkte solskin
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•

Rense korkhåndtaget med håndsæbe, når det bliver smudsigt

•

Holde ferruler rene, udenpå med en tør ren klud og indeni med en tør vatpind

•

Behandle de lakerede stangdele med møbelvoks UDEN silikone – eksempelvis
Centurio Møbelvoks.

•

Have god plads omkring dig, når du skiller og samler din stang

•

Lejlighedsvis under en lang fight vende din stang, så ringene vender opad.

•

Med mellemrum efterse din stang for ridser, revner, hak i lakken og andre fejl.

Sådan bedømmer og bestiller du en ny splitcane stang
Kender du stangbyggeren? Ellers spørg dig for. Det er ikke bare lige sådan at bygge en
stang, du gerne skulle have glæde af i mange år, derfor skal du sikre dig, at stangbyggeren kan sit håndværk. Kvalitet og pris hænger oftest sammen – det tager tid at bygge en
god stang, og der er kun kunden til at betale. At fokusere på pris alene kan hurtigt vise sig
at være dyrt. Check Internettet – der kan du finde navne etc. på stangbyggere, og forhør
dig med andre fiskere om deres erfaringer med stangbyggeren. Fluefiskere er jo venlige
mennesker, der gerne hjælper andre.
Det vigtigste ved en stangs egenskaber er dens tapering, der afgør om stangen måden
stangen arbejder på – om den er hurtig, langsom eller andet. Er stangens ”opskrift” hentet
ned fra internettet, eller besidder stangbyggeren evnen til også beregne en stang fra
grunden af? Det sidste kræver en teknisk viden, som alene kan erhverves med erfaringen.
Der er mere i en stang end dens navn. Den vidende stangbygger kan ved nybygning
ændre en stangs egenskaber.
Du bør prøvekaste en stang, inden du køber den. Ikke alle stangbyggere kan bygge den
samme stangmodel igen og igen. At bygge stænger er ikke en kunst – det er et håndværk.
Kunstnere lavere oftest enkelte unikke ting, mens en håndværker kan reproducere igen og
igen. Derfor: check stangbyggerens ry.
Brug også en af dine egne liner, når du prøver en stang - så sikrer du dig, at det ikke er
flueliner du tester.
Når du bestiller en stang, må du væbne dig med tålmod, for det tager tid at bygge en
stang, da den skal hvile mellem de forskellige processer . Derfor skal du forudse 3 – 6
måneder produktionstid. Og der kan jo også være ”kø”.
Få en skriftlig aftale med din stangbygger. Det er en fordel for begge parter, at der er
klarhed over hvad der skal leveres. Stanglængde og lineklasse, antal stangdele,
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håndtagstype, beviklingernes art, skrift på stangen, evt. pose eller stangrør, ligeledes
aktionstype, som det nu kan beskrives.(hurtig, langsom, parabolsk.)
Betalingsbetingelser: Stangens pris og tillæg for evt. ekstra arbejde. Du må påregne at
skulle stille et depositum, der ikke tilbagebetales, hvis du afbestiller stangen. Alternativt må
du betale stangens fulde pris, før byggeriet påbegyndes. En splitcanestang er ofte
udseende mæssigt unik, og kan ikke umiddelbart sælges til anden side.

Hvordan man vurderer en brugt stang.
Der er to slags brugte stænger: dem der skal fiskes, og dem der skal hænges op på
væggen. Lad os tale om sidstnævntge først. Hvis det er en gammel, skæv, krum stang,
hvor der mangler lak, beviklinger og øjer, så skal den nok op på væggen, og den skal
heller ikke koste meget mere end nogle få hundrede kroner - med mindre det er et
samlerobjekt.
Måske banalt, men der skal være 3 dele i en tre-delt stang, og de skal være lige lange. Er
spidsen kortere end bunden, så har den nok fået toppen afkortet efter et knæk.
Stangdelene skal kunne sættes sammen uden at der er ”kliklyde” i ferrulen, når du kaster.
Stangen skal også være rimeligt lige. Du må dog huske, at bambus er et naturmateriale og
dermed kan det ændre sig.
Håndtaget skal være intakt og i original stand – dvs. ikke slebet ned. Et tyndt håndtag får
din underarm til at krampe, når du fisker. Check hjulholderen – den skal holde hjulet fast.
En brugbar stang kan fås i prislejet 500 – 100.000 kroner , det er kun tegnebogen der
afgør det. Skal stangen renoveres, skal det laves professionelt, hvis det skal være i orden.
Det kan hurtigt koste det samme som en nybygget stang, hvis du skal have en gammel
stang totalrenoveret. Kontakt gerne Dania Flyrods omkring renoveringer etc.
For priser m.m. på brugt grej anbefaler jeg, at du kontakter Heinz Gerhard på
walton@mail.dk - han har mange års erfaring med brugt fiskegrej, dels som samler, og
dels som formand for Dansk Grejsamler Klub i mere end 20 år. Han vil gerne hjælpe dig
på vej.
Formålet med dette skrift er at udstyre dig med viden til at undgå kostbare fejl og
skuffende oplevelser, når du bevæger dig ind i splitcanens verden.
Husk – du er altid velkommen til at kontakte Dania Flyrods, hvis du vil have et råd om
splitcane – det koster jo ikke at spørge.

WWW.DANIAFLYRODS.COM
daniaflyrods@mail.dk
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