Indtryk fra det 9. Europæiske
Tekst & foto: Per Egholm Andersen

Tidligere har det ofte været de små ørredstænger, der
var i focus, men denne gang var der også flere 2-håndsstænger på bordene. F.eks. en 3-delt lavet med 39 splitter med 7 langsgående hulrum og med barkhåndtag
og ciselerede ferruler. Derudover et par ørredstænger
med ”Mortised” håndtag, hvor 6 splitter bliver en del af
håndtaget sammen med tilspidsede træindlæg. Meget
flot håndarbejde, der har taget mange timer.

Det 9. Europæiske Splitcane-træf
afholdtes den 9. – 11. november
2018 i Waischenfeld i Sydtyskland.
Efter en lang køretur på de tyske motorveje blev jeg
indlogeret på Hotel zur Post. Efter samling og velkomst
til de ca. 60 deltagere fra Italien, Schweiz, Østrig,
Frankrig, Tyskland og en enkelt fra hhv. Finland og
Danmark, fik vi serveret et solidt aftenmåltid ledsaget
af god, tysk øl og vin, som rigtig fik sat snakken igang.
Lørdagen startede med, at de, der ønskede det, fremlage diverse stænger og små værktøjer; en enkelt viste
en hel kuffert fuld af hjemmelavede hjul af både træ,
plastic og aluminium. Nogle af hjulene var lavet, så
de var en integreret del af stangens håndtag. Der var
meget interessant at se på og snakke om.
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Udover de specielle ting var der også en del mere traditionelle, både 6-split og 4-split, smukt bearbejdede
stænger, massive eller hulbyggede, med håndtag af
kork eller bark, med ferruler af nikkelsølv, bambus eller kulfiber samt enkelte med splejsede ferruler, bl.a.
en trekantet, hulbygget to-håndsstang fra Finland.
Lørdagen gik med forskellige oplæg. Blandt andet
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demonstrerede italienerne en maskine, hvor en

Søndag formiddag bød på endnu et par oplæg, frokost

stang blev monteret fast lodret og sat i bevægelse,

og derefter afsked. En spændende og inspirerende

hvorefter stangens vibration blev målt med et må-

weekend.

leinstrument. Så vi kom også ud i de lidt nørdede

Hvis du vil vide mere om splitcane, er du velkommen

hjørner. Om eftermiddagen var der afprøvning af de
forskellige stænger på en nærliggende græsmark.
Jeg prøvede bl.a. den trekantede 2-håndsstang. Den
kastede forbavsende godt.

til at besøge mine 2 hjemmesider:
Splitcaneinfo.dk (den skandinaviske)
Splitcaneinfo.com (den internationale)
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