Varbergsdraget: Medelbred, svagt kupad kropp, som smalnar något framtill. Nitad blytyngd på insidan. Fjäderring för fastsättning av lina, men inget lekande. Vikter: 28 och 60
gram. Färger: S, K. Krokar: Bronserad standardtrekrok monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Håller sig tämligen djupt och pendlar fram med regelbundna,
långsamma utslag i sidled. Kommentar: Varbergsdraget företer stora likheter med Elbe-Torsk
både i fråga om form och rörelser. Det är ett prisvärt bete som attraherar de flesta rovfiskar i saltvatten förutom att det är användbart för lax och havsöring.

Slukhals: Ganska brett bete med vågformade konturer. Kroppen är tjock och ganska starkt
kupad och bockad. Kraftig fjäderring och lekande framtill. Utmärkt finish. Vikter: 18 och 25
gram. Färger: Gul insida och gul-röd-brun utsida. Krokar: Bred, bronserad trekrok upphängd i stabil fjäderring och med skaftet täckt av garn i ljusröda nyanser. Kastegenskaper:
Goda. Gång i vattnet: Långsam, regelbundet vickande gång. Håller sig ganska djupt även i
strömmande vatten. Kommentar: Slukhals är först och främst ett utmärkt torskdrag, särskilt
vår och höst då fisken söker sig in mot tångbältet på jakt efter småkrabbor och annat matnyttigt. Ändå betraktar jag inte detta bete som ett renodlat kustdrag då det även visat sig fiskligt
för salmonider i strömmande vatten. Härvidlag skulle man dock vilja önska sig fler valmöjligheter när det gäller färgerna. I Norge har man fått ett exemplar av den sällsynta paddtorsken
på detta bete.

Koster: Medelbrett, tjockt skeddrag som smalnar något mer framtill än baktill. Kraftigt kupat
i svag V-form, men mycket litet bockat. Utsidan har stansat fjällmönster. Fjäderring och lekande längst fram. Ganska saltvattensbeständigt. Vikter: 18, 28 och 40 gram. Längder: 60,
70 och 80 mm. Färger: S, K. Krokar: Ordinär, förtennad trekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Sjunker ganska snabbt och rör sig med långsamma, fiskliga rörelser. Behåller den fina gången även vid hög fart. Kommentar: Detta klassiska ABUdrag (osäker om tillverkningen tagits över av annan fabrikant) är inget typiskt kustbete utan
mer av allroundkaraktär. Det går bra att använda vid trolling efter gös och gädda och är ett utmärkt bete för lax och havsöring. För egen del har jag mest använt det i norska tidvattensströmmar med gott resultat. Bland fiskar som tagits på Koster kan nämnas: havsöring 8,8 kg,
öring 11,4 kg (Norge), gös 10,5 kg (Danmark), lax 16,6 kg (Norge), marulk 25 kg (Norge),
tjockläppad multe 2,4 kg, och makrill 1,7 kg. Som vanligt får men inte övervärdera dessa specimenfångster då betenas flitiga användning spelar en stor roll.

