S-Glitter: Platt, lätt S-bockat drag tillhörande kategorin snurrblänken (flashers) med vitt centrumfält och starkt
Reflekterande, bred silvertape. Fjäderring och lekande av god kvalitet framtill. Vikt: 35 gram. Längd: 90 mm.
Krokstorlek: 1/0. Färger: Röd, Blå, Grön (Gäller insidan). Krokar: Trekrok (bronserad) av standardmodell
applicerad i fjäderring. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Går medeldjupt, regelbundet snurrande
med kraftiga knyckar även vid låg fart. Uppfattas på långt håll av fisken. Kommentar: Denna typ av beten har
länge varit populär i USA, inte minst i de stora sjöarna, där de huvudsakligen använts som trollingbeten. Sedan
den sistnämnda metoden slagit igenom här hemma har de även anammats av ett stort antal fiskare. Laxtrolling
är väl det vanligaste användningsområdet för S-Glitter, men det fungerar även som bete för gös och gädda.

Brisling: Fiskformat. kraftigt bockat och normalt kupat skeddrag i ganska tunn plåt. Utsidan har ett utstansat
öga och fjällmönster. Rejäl fjäderring men inget lekande (vilket behövs) i nosen. Vikter: 10, 12 och 16 gram.
Färger: S, S/G, Regnbågsfärgad/S, K. Krokar: Ordinär, bronserad trekrok i fjäderring. Kastegenskaper:
Ganska dåliga. Gång i vattnet: Oregelbundna, välvande och snurrande rörelser. Går ganska grunt. Kommentar: Detta norska bete lyser med sin frånvaro på den svenska marknaden, vilket inte är någon förlust. Såväl rörelser som kastegenskaper är undermåliga.

Lukki: Långsmalt, lätt kupat men ganska starkt bockat skeddrag med utstående fenor och utstansade ögon,
gälar och fjäll på såväl fram- som baksida. Förtroendeingivande design. Fjäderring och lekande i fronten.
Vikter: 7, 10, 12, 16, 18 och 28 gram. Färger: G, G/Grön, G/Svart, G/Tiger, K, K/Brun, S/K, S, S/Stripe, S/Blå.
Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Väl anpassad storlek. Kastegenskaper: Ganska goda tack vare
relativt tjock kropp, litet luftmotstånd och rätt placerad tyngdpunkt. Gång i vattnet: Går medeldjupt till djupt
med naturtrogna, regelbundna, simmande rörelser utan skruvningar. Kan ibland haka upp sig på linan under nerfärd i vattnet. Har en liten tendens att söka sig uppåt i strömt vatten eller vid hög fart. Kommentar: Detta
engelsktillverkade bete har tagit upp kampen med Toby när det gäller fiske vid kust och i älv efter laxartad fisk
och andra snabbsimmare. Den fina finishen, utmärkta kastegenskaper, många färgvarianter och en i stort sett
fisklig gång gör Lukki till ett bete som väl motiverar en plats i draglådan.

Skipper: Långsmalt, lackat, ganska starkt bockat och normalt kupat skeddrag med röda, tvärsgående ränder
längst bak på kroppens utsida. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: 12, 18 och 30 gram. Längder: 75, 90 och
100 mm. Färger: S, K, G/Grön, Röd/Vit, Gul/Orange. Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Tämligen grundgående med snabba, vickande rörelser, då och då
avbrutna av snurrningar. Kommentar: Ett litet annorlunda skeddrag som jag personligen inte haft någon succé
med. Rörelserna är dock inte så tokiga utan borde passavid kustfiske efter havsöring (ev näbbgädda). För normalt insjöfiske är det mera umbärligt.

