Laban: Medelbrett, svagt kilformat skeddrag, som är avrundat baktill och relativt starkt kupat och bockat. Utsidan är målad med styktålig lackfärg. Fjäderring men inget lekande. Vikter: 24 och 32 gram. Färger: S, Vit/Blå,
Vit/Svart, Röd med vitt diagonalband, Pärlemorvit, Självlysande med röda prickar. Krokar: Bronserad trekrok
av rak typ med plasthylsa runt skaftet, fästad i fjäderring. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Rör
sig som regel med en fisklig, rytmisk, pendlande gång, men kan emellanåt snurra några varv. Håller sig på medeldjup. Kommentar: Utformning och rörelser på detta bete närmar sig idealet när det gäller gäddfiske i våra
insjöar. Liksom det snarlika Dar-Devil har det en lockande gång och relativt goda krokningsegenskaper. Om Laban tillverkades i mindre storlekar skulle det antagligen vara mera gångbart för öring, röding och regnbåge i
lugnare vatten. Har inte provat det på gös.

First: Långsmal, svagt kupad och bockad kropp med lackad utsida. Endast fjäderring i nosen. Lekande behövs.
Vikter: 15 och 21 gram. Färger: Vit/Röd, Vit/Blå, Vit/Grön, Vit med svarta prickar, Vit med röda prickar,
Orange med vitt diagonalband, Röd med vitt diagonalband, Vit/Röd med svarta prickar, Svart med vitt diagonalband, Pärlemorvit. Krokar: Trekrok av standardmodell med röd plasthylsa, monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Mycket fina. Även god precision. Gång i vattnet: Oregelbundet slingrande och viftande rörelser med
små utvikningar i sidled. Går ganska grunt. Kommentar: Liksom övriga Hansen-beten tillverkas First i läckra
färgkombinationer. Det har också utomordentliga kast- och krokningsegenskaper, men därmed upphör också
superlativen. Gången kan nog vara lockande i vissa situationer exempelvis vid kustfiske eller i strömmande vatten, men passar inte för svenska vatten i allmänhet.

LS 4: Beteckningen LB 4 som syns på fotot ovan är inget tryckfel utan härrör sig från ett exakt likadant bete.
LS 4 har ett från sidan fiskligt utseende med oval kropp och tydligt markerad stjärtfena. Kupningen är normal,
men bockningen frantill ganska kraftig. Linan fästes i en ögla, som utgör ena änden av en pianotråd löpande på
undersidan av skeden. Vikt: 12 gram. Längd: 70 mm. Krokstorlek: 4, Färger: S. Krokar: Standardtrekrok
fastsatt i pianotrådsögla tillsammans med en röd, äggformad plastfena. Kastegenskaper: Ganska dåliga. Gång
i vattnet: Flack, vinglig, grund och föga attraherande gång. Kommentar: Formen på detta bete gör att rörelserna blir helt omöjliga. En utsvulten gädda torde vara den enda rovfisk som skulle kunna lockas till hugg.

Almö: Almö liknar på pricken Atom med sin vågformade sked, som är ganska bred och smalnar en aning
fram-till. Lekande (något kraftigare än hos Atom) och fjäderring fär linfäste. Vikter: 20, 25 och 35 gram.
Längder:
60, 75 och 90 mm. Färger: S, G, K, Z, BSF, YP. Krokar: Standardtrekrok och röd, oval plastfena i fjäderring.
Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Oregelbundna, svängande och roterande rörelser påminnande
om en skadat fisk. Går medeldjupt. Kommentar: Det här med beten och patent har jag aldrig förstått mig på.
Nåväl, Almö är en exakt kopia av välkända Atom, och måhända aningen bättre i vissa detaljer (kraftigare
lekande, bättre anpassad krok), varför jag utan vidare kan rekommendera det. En prismässigt förmånlig variant
har funnits på marknaden, vilken är ytbehandlad men ej lackerad samt omonterad (fjäderringar, fenor och krokar medföljer). För övrigt är kommentarerna de samma som för Atom.

