Storlaksen: Medelbrett, normalt kupat och bockat skeddrag med ganska tjock kropp. Utsidan har
stansade fjäll, gällock, bukfenor och mun samt ett rött öga med svart pupill. Endast fjäderring framtill. God finish. Vikter: 20, 30 och 45 gram. Längder: 75, 90 och 118 mm. Färger: G, S, K, S/K med
grön, röd eller blå dekor. Krokar: Bronserad trekrok av normaltyp upphängd i fjäderring. Kastegenskaper: Mycket goda. Gång i vattnet: Arbetar på medeldjup med långsamma, regelbundet pendlande
rörelser. Kräver viss fart för att rörelserna ska bli lockande. Kommentar: Ett lättkastat och krokningssäkert bete för lax och havsöring i strömmande vatten. Kan även användas vid kustfiske.

Kaleva: Medelstarkt kupat och bockar bete, som närmast har formen av en droppe med den spetsiga
ändan bakåt. Fjällstansning på bakre delen av skedens utsida, Fjäderring och lekande framtill. Vikter:
18, 20 och 28 gram. Längder: 50, 58 och 65 mm. Färger: G, S, K, Z, S/G, S/K. Krokar: Standardtrekrok och kluven plastfena I rött fästade på fjäderring. Kastegenskaper: Dragets form och en felaktigt placerad tyngpunkt gör det svårkastat, speciellt om man vill uppnå precision. Gång i vattnet:
Oregelbunden, roterande gång. Slår några slag emellanåt och liknar inte så lite en skadad braxen av
mindre format. Tål inte för hög fart. Kommentar: Klassiska Kaleva har fortfarande ett visst rykte som
gäddbete, men personligen tycker jag att det blivit utkonkurrerat av nyare betestyper. Vid långsam
trolling eller dragrodd i lugna vatten kan det dock fortfarande vara effektivt för gädda och större
abborre.

Trönderskjea: Oval, framtill avsmalnande, ganska tjock sked med stark kupning och normal bockning. Lackerad utsida med fjällmönster, flammor, öga och röd buk. Bastant fjäderring, men inget lekande. Vikt: 30 gram. Längd: 890mm. Krokstorlek: 2/0. Färger: G, S, K (grundfärger). Krokar:
Kratig, bronserad trekrok monterad i rejäl fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet:
Snabba, vickande rörelser med tämligen stora utslag i sidled. Går medeldjupt till djupt. Kommentar:
Välrenommerat norskt laxdrag med många år på nacken, som jag testad mera sällan. Lär fiska bra i
större älvar.

