Veteran: Medelbrett, kupat, bockat och veckat skeddrag med bredaste partiet framför krokfästet.
Kraftig fjäderring och lekande framtill. Vikter: 18, 25 och 35 gram. Längder: 60, 75 och 90 mm.
Färger: S, S/Z, G/Z, Blå, YP. Krokar: Bronserad trekrok av rak model, monterad i kraftig fjäderring
på vilken även en röd, kluven plastfena sitter. Kastegenskaper: Medelmåttiga vad beträffar kastlängderna. Något sämre när det gäller precisionen. Gång i vattnet: Fisklig, pendlande gång vid låg
och normal fart, snurrande vid hög. Håller sig på medelnivå. Kommentar: Veteran är ett utmärkt
gäddbete, som med sin lockande gång och fina reflexer fiskar bra i sjöar och kustvatten med inte alltför stark ström.

Pike: Brett, veckat skeddrag med svag kupning och bockning som avsmalnar något framåt. Fjäderring
och gediget lekande för fäste av lina. Vikt: 34 gram. Längd: 90 mm. Krokstorlek: 1/0. Färger: Silverblå, Silverröd, Mässingröd. Krokar: Bronserad trekrok i standardutförande och kluven, röd plastfena, monterade på fjäderring. Kastegenskaper: Acceptabla kastlängder, men rörelseschemat i luften
gör att precisionen blir lidande. Gång i vattnet: Arbetar på medeldjup nivå med vingliga, snurrande
och pendlande rörelser. Har en viss benägenhet att haka upp sig på linan när det sjunker om man inte
har denna sträckt. Kommentar: Detta Atom-liknande drag är väl att betrakta som genomsnittligt i
jämförelse med andra beten för gös och gädda. Intressanta är dock färgnyanserna, särskilt den silverblå varianten, vilken visat sig fångstgivande i kustvatten där gäddan har strömming som huvudbyte.
Fler skeddragstillverkare borde lansera denna färg.

Tjömesluken: Ganska långsträckt skeddrag med normalt kupad och svagt S-bockad kropp i solid
mässing. Fjäderring i nosen, men saknar lekande. Vikter: 20 och 30 gram. Färger: G, S, K. Krokar:
Bronserad trekrok av standardtyp monterad i fjäderring tillika med en röd, ellipsformad plastfena.
Kastegenskaper: Goda kastlängder och fin precision. Gång i vattnet: Har jämna, pendlande rörelser vid långsam fart, vilka blir mer slängiga, men för den skull inte mindre fiskliga, vid snabbare intagning. Går ganska djupt. Kommentar: Detta norska bete verkar vara svårt att komma över numera.
Det är annars synnerligen gångbart för lax och havsöring, och kan dessutom användas till kustfiske,
vilket inte minst en havsål på 15,8 kilo, fångad i Norge, ger belägg för.

