Herri: Drygt två mm tjockt, lätt kupat , men ganska starkt bockat bete av den långsmala typen. Fin finish med utstansade ögon, gällock, fenor och fjäll på båda sidor. Fjäderring och lekande längst fram.
Vikter: 5, 10, 25, 20 och 30 gram. Färger: G, S, K, S/K, S/Brun. Krokar: Bronserad trekrok av standardtyp, fastsatt i fjäderring. Kastegenskaper: Mycket goda. Gång i vattnet: Går ganska djupt med
lugna, simmande rörelser. Kommentar: Herri har jag använt lite till och från under ett antal år och
funnit det användbart i många sammanhang. Även rapporter från fiskekollegor är av det positiva slaget. Kan användas som allroundbete, men fiskar speciellt bra i strömmande vatten och vid lättare kustfiske.

Pixee (Spoon) : Ovalt, lätt bockat och starkt kupat skeddrag med tjock, på utsidan hamrad, kropp
och avlång, knottrig plastinfattning. Saknar såväl lekande som fjäderring. Utmärkt finish. Vikter: 3,5,
7, 14, 24 och 40 gram. Längder: 40, 44, 55, 60 och 65 gram. Färger: Nickel-röd, Nickel-grön,
Koppar-röd, Koppar-grön. Krokar: Blank, vass trekrok upphängd i kraftig fjäderring. Kastegenskaper: Klart över genomsnittet tack vare koncentrerad vikt. Gång i vattnet: Går medeldjupt till djupt
med regelbundna, yvigt pendlande rörelser vid låg och normal fart. Ökas farten blir gången mera
slängig. Kommentar: Fina rörelser på detta bete, som p g a sin koncentrerade vikt kan användas både
vid trolling och spinnfiske. Det är också dugligt vid kustfiske och i inte alltför strömstarka älvar. Fjäderring och lekande behöver man dock komplettera med (förstår inte varför amerikanska tillverkare
ofta snålar in på dessa).

Slager: Långsträckt, svagt kupat och bockat skeddrag med rödlackerad rygg på bägge sidor. Fjäderring men inget lekande framtill. Vikt: 18 gram. Längd: 80 mm. Krokstorlek: 2/0. Färger: G, S.
Krokar: Förtennad trekrok av standardtyp monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Goda. Gång i
vattnet: Stel, viftande gång med moderata utslag. Håller sig medeldjupt. Kommentar: Detta gamla
Hörgård-bete, vars förekomst på marknaden numera är högst oviss, har goda krokningsegenskaper och
en gång som passar bra i strömmande vatten, men höjer sig f ö inte över mängden.

Salmo-draget: Brett och tjockt skeddrag som smalnar baktill. Normalt bockat och kupat i hela dess
längd.Utsidan har ett vackert stansat fjällmönster. Fjäderring och lekande framtill. Robust konstruktion
somtål flitig användning. Vikt: 23 gam. Längd: 55 mm. Krokstorlek: 4. Färger: G, S, K, Z, XRS,
YP, BSF, XL, Sv. Krokar: Bronserad standardtrekrok och oval, röd plastfena, applicerade i fjäderring.Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Oregelbundna, snabba rörelser, ibland viftande, ibland
roterande. Vid alltför snabb fart snurrar betet konstant och blir föga attraktivt. Går medeldjupt.
Kom-mentar: Salmo-draget lämpar sig väl för lax- och havsöringsfiske i lugnare vatten, och är
dessutom ett
ganska fångstsäkert gäddbete. En nackdel är att det inte tål för högt tempo.

