May Fly Nymph: Gummiimitation av den i flugfiskekretsa välkända dagsländelarven med mycket
naturtrogna drag. Kroppen är monterad på en enkelkrok. Tål ganska omild behandling utan att förslitas
eller deformeras. Krokstorlekar: 4, 2, 3/0 och 6/0. Färger: Brun, Röd. Krokar: Förtennad enkelkrok
av rak modell. Kastegenskaper: P g a sin ringa vikt används betet mest som upphängare om man undantar den minsta modellen, vilken är lämplig vid flugfiske. Gång i vattnet: Varierar mycket beroende på användningsområde. De många, rörliga gummidetaljerna gör dock att betet uppfattas som
levande. Kommentar: Detta är ett bete med många användningsområden. Jag har använt det som upphängare såväl vid pilk- som kustfiske och funnit det effektivt på en mängd saltvattensarter. Dessutom
kan de minsta storlekarna (eller åtminstone den allra minsta) brukas vid nymffiske med flugspö.
Slut-ligen kan May Fly Nymph också fungera i sött vatten vid spinnfiske efter abborre och ädelfisk,
främst
då som upphängare. P. S. May Fly Nymph tillverkas även i ett flertal mindre modeller med olika krokarrangemang för enbart flugfiske.
Räkan: Naturtrogen mjukplastimitation av en räka. Kroppen är uppbyggd kring en lång enkelkrok
med en extra bockning på skaftet, vilket hindrar den från att glida. Linan fästes i kroköglan som sticker ut ur kroppen på huvudets ovansida. Ganska tålig konstruktion. Längd: 65mm. Vikter: 1 gram.
Krokstorlek: 2. Färger: Transparent ljusröd. Krokar: Rak, förtennad enkelkrok av papegojtyp.
Kastegenskaper: Är i lättaste laget för att kunna användas utan nertyngning, och utgör även då ett
betydande luftmottstånd. Gång i vattnet: Rör sig i en tämligen flack bana utan några utslag i sidled.
Kommentar: För att undvika förväxlingar med andra beten med samma namn kan påpekas att detta
är en produkt från tyska DAM. För normalt fiske i sjöar och älvar är detta bete föga användbart. Däremot försvarar det en plats i dragsortimentet om man ska ge sig i kast med lax eller havsöring i svenska
och norska älvar. Det kan då användas separat (nedtyngt) eller som upphängare framför ett skeddrag.
Särskilt i Norge är räkimitationer populära parallellt med naturliga. Som upphängare vid kustfiske har
jag inte haft någon större lycka med det.

Torskflugan: Finns i flera olika utföranden med plasthylsa eller tråd runt krokskaftet och fjäderbeklädnad. Krokstorlekar: Från 2/0 och uppåt beroende på fabrikat. Färger: Ett otal beroende på tillverkare. Krokar: Iallmänhet rak, förtennad enkelkrok. Kastegenskaper: Används endast som upphängare. Gång i vattnet: Som stora flugor i allmänhet. Kommentar: Det kan tyckas lite onödigt att
ta med ett bete som alla med enkelhet kan tillverka själv,(för egen del har jag gjort ett tiotal), men de
som finns på marknaden (Elbe, DAM m fl) är i alla fall pålitliga som upphängare vid all slags havsfiske och även vid kustspinn.

