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7. 15,1´ SPEY LENGDE 

Utstyr 

Stang: Maksimal lengde 460 cm., med ev. produksjonsavvik inkludert (15 ft. =457,20 cm.) 

Fluesnøre: Flytende syntetisk fluesnøre med maksimal diameter på 3 mm. 

Fortom: Monofilament. Maksimum lengde 500 cm. 

Flue: Utleveres av arrangør (ull/garn).  

Øvelsen 

Øvelsen kan utføre på 3 forskjellige måter: 
1) Utvadet med vinkling; 2) Fra brygge med vinkling 3) Fra brygge uten vinkling. 

1) Utvadet med vinkling og 2) fra brygge med vinkling 

Bane: Ved alternativ 1 er standplass i vann med maksimal vanndybde på 60 cm., mens 
ved alternativ 2 er standplass på brygge/plattform/land. Ved begge alternativ er 
standplass foran en V-formet sektor med en vinkel på 40 grader. Et gyldig kast 
krever at hele snøret ved påbegynnelsen av kastet er på utsiden av en av 
sektorlinene, og at fluen lander på utsiden av den andre sektorlinen. Fluen må 
ankres opp foran kaster. 

Kasttyper: To påkrevde kasttyper: 
a) snøre fra høyre, over venstre skulder 
b) snøre fra venstre, over høyre skulder 

Tid: 6 minutter. 

Resultat: Summen av det lengste kastet for hver av de to påkrevde kasttyper. Kastene 
måles fra standplass til fluen, og til nærmeste tangerte eller passerte halve 
meter. Hvis to eller flere kastere oppnår samme lengde, blir summen av nest 
lengste kast, og deretter summen av tredje lengste kast, for hver av de to 
påkrevde kasttyper avgjørende for deres rangering. 

 
   

S t a n d  
p l a s s  

  40 grader vinkel 
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Fra brygge uten vinkling 

1) Bane: Standplass er på brygge/plattform/land. Fluen må lande innenfor angitt sektor. 
Sektorbredden er 5-10 m. Bredden på standplass tilsvarer sektorbredden. Fluen 
må ankres opp foran kaster. Berører flue, fortom eller snøre vannet bak kaster er 
kastet ugyldig. 

Tid: 4 minutter. 

Resultat: Lengste kast avlevert innenfor tidsbegrensningen Kastene måles fra standplass 
til fluen, og til nærmeste tangerte eller passerte halve meter. Hvis to eller flere 
kastere oppnår samme lengde, blir nest lengste kast, og deretter tredje lengste 
kast avgjørende for deres rangering. 

   Stand 

    Plass     Bredde 5 til 10 m 
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8. 16´/18’ SPEY LENGDE 

Utstyr 

Stang: Maximum lengde for herrer er 550 cm. med ev. produksjonsavvik inkludert 
(18 ft. = 548.64 cm). Maksimum lengde for Damer/jr. er 489 cm. (16 ft.=487.68 cm.) 

Fluesnøre: Flytende syntetisk fluesnøre med maksimal diameter på 3 mm. 

Fortom: Monofilament. Maksimum lengde 600 cm. 

Flue: Utleveres av arrangør (ull/garn).  

Øvelsen 

Bane: Standplass er på brygge/plattform/land foran en V-formet sektor med en vinkel 
på 30 grader. Et gyldig kast krever at hele snøret ved påbegynnelsen av kastet 
er på utsiden av en av sektorlinene, og at fluen lander på utsiden av den andre 
sektorlinen. Fluen må ankres opp foran kaster. 

 

 

Tid: 6 minutter. 

Resultat: Lengste kast avlevert innenfor tidsbegrensningen. Kastene måles fra standplass 
til fluen, og til nærmeste tangerte eller passerte halve meter. Hvis to eller flere 
kastere oppnår samme lengde, blir nest lengste kast, og deretter tredje lengste 
kast avgjørende for deres rangering. 

 

S t a n d  

p l a s s  

30 grader vinkel 
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