Möre-Silda: Långsmalt, ganska tjockt skeddrag med starkt kupning och bockat i S-form. Ögon, gällock och
sidlinje stansade på framsidan. Fjäderring, men inget lekande. Vikter: 10, 15, 18, 22, 27, 32 och 40 gram. Färger: Se ovan. Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet:
Går medeldjupt i jämförelse med andra kustbeten och har en fisklig, vickande gång, vilken bibehålles även vid
snabb hemtagning. Kommentar: Om man ska ge ett bete benämningen allround så ligger Möre Silda mycket bra
till. I Norge används det i såväl sött som salt vatten för ett stort antal arter. Jag har fiskat med det från och till i
bortåt 40 år, framför allt i tidvattensströmmar och funnit det synnerligen fångstgivande. I saltvatten är det i synnerhet gråsej, lyrtorsk, torsk och makrill som utgör fångstobjekt, men jag har även fått en del udda arter som
skrubbskädda och kungsfisk. Möre-silda är också ett habilt bete för havsöring och lax både i hav och älv, och det
skämmer faktiskt inte ut sig vid vanligt insjöfiske heller. I Norge har bl a följande fiskar noterats på draget: Lax
23 kg, vågmär 11 kg, långa 22 kg, lyrtorsk 6,1 kg och taggmakrill 0,75 kg.

Gladsax (Wobbler): Spolformad metallwobbler av mycket stryktålig konstruktion och förtroendeingivande
finish. Linan fästes i en ögla, som utgör ena änden av ett genomgående stålband. Gula ögon med svart pupill. Litet hål på vardera sidan om kroppen en bit bakom mittpunkten. Vikter: 12, 16, 20 och 27 gram. Längder: 65, 75
och 90 mm. Färger: Gul, Grön rygg/Silverbuk, Blå rygg/Silverbuk, Röd fluorescerande rygg/Guldbuk. Krokar:
Blank trekrok (papegojtyp på tidigare upplagor) förankrad i fjäderring som sitter i en stålögla. Kastegenskaper:
Mycket goda. Tål både mot- och sidvind bra. Gång i vattnet: Grundgående med simmande, sävliga rörelser. Har
en ytlig gång även vid långsam hemtagning, varför den kan fiskas över mycket grunda bottnar. Kommentar: Ett
ändamålsenligt bete för havsöringsfiske vid grunda stränder. Den långsamt pendlande gången gör wobblern
krokningssäker och den går oftast fri från stenar och bottenvegetation. Är också gångbar för torsk, sej,lyrtorsk
och lax.

Tobis: Strömlinjeformad, fiskliknande kropp av varmpressad mässing, som effektivt förhindrar deformering.
Smalare men tjockare bakre del, varför tyngdpunkten hamnar på rätt ställe. Fin finish. Fjäderring och lekande i
nosen. Vikter: 24 och 45 gram. Färger: Ljusblå ögon med mörk pupill, blå rygg, röd sidolinje, röda gälfenor
och ljus, skiftande buk. Krokar: Förtennad trekrok av standardtyp med röd plastslang runt skaftet. Fjäderringsupphängd. Kastegenskaper: Ypperliga tack vare ringa luftmotstånd och koncentrerad vikt. Gång i vattnet:
Slingrar sig fram med långsamma, oregelbundna rörelser. Går djupt. Kommentar: Ett mycket gammalt Paravanbete, som i färg, form och rörelser verkligen imiterar en tobis, ett favoritbyte för många saltvattensrovfiskar.
Förutom de vanligaste arterna i havet är Tobis även attraktivt för lax och havsöring (Ett exemplar av den senare
arten på 5,5 kg fångades bl a i Stockholms ström på detta bete). Kort sagt ett bete som jag gillar fullt och fast och
har haft stort utbyte av.

