Tröndersila: Långsmalt, något bockat och starkt kupat skeddrag. Utsidan har naturtroget stansade fiskfjäll, sidolinje, fenor,
gälar och öga. Fjäderring framtill. Lekande saknas. Vikter: 7, 12 0ch 20 gram. Färger: S/Grön, G/Grön, K/Grön, K/Röd,
S/Röd, G/Röd. Krokar: Förtennad standardtrekrok upphängd i fjäderring. Kastegenskaper: Bra såväl när det gäller längd
som precision. Gång i vattnet: Går medeldjupt med långsamma, yvigt pendlande rörelser, men kräver viss fart för att bibehålla en fisklig gång. Kommentar: Tröndersila används huvudsakligen vid älvfiske efter lax och havsöring, men kan också
vara ett alternativ vid kustfiske efter den sistnämnda arten. Personligen tycker jag att draget går lite väl grunt, vilket beror på
att det måste framföras ganska snabbt för att rörelserna ska bli någorlunda effektiva.

Stubb: Droppformat, svagt bockat och medelstarkt kupat skedrag med krokfäste i den avsmalnande, bakre delen. En slät och
en fjällmönstrad version tillhandahålles. Gedigen fjäderring framtill, men inget lekande, vilket man nog bör sätta dit med
tanke på betets gång. Vikter: 16, 18, 24, 35 och 42 gram. Färger: Förnicklad/mässing, Mörkförnicklad/Mässing, K, Mässing, Silverbrons, Mörkförnicklad/Röd, Förnicklad. Vissa modeller har svarta, abborrliknande ränder på utsidan och röd insida. Krokar: Bronserad trekrok av standardtyp upphängd i fjäderring. Kastegenskaper: Något under genomsnittet både vad
kastlängd och precision beträffar p g a felplacerad tyngdpunkt. Kommentar: Framtunga drag som smalnar bakåt har aldrig
tillhört mina favoriter. Förutom att kastegenskaperna försämras får sådana beten ofta en onaturlig gång och är svåra att fixera
för en fisk som ska till att hugga. Stubb utgör härvidlag inget undantag och får inte godkänt.

Krokodil: Medelbrett skeddrag med symmetriska konturer, som smalnar kraftigt såväl fram- som baktill. Ganska kraftigt
bockat och kupat. Rejäl fjäderring och litet lekande framtill. Lackat fjällmönster och rött öga med svart pupill på framsidan.
Vikter: 12, 18 (RAN), 7, 12, 18 gram (Bete). Längder: 60, 75 (RAN), 45, 70 gram (Bete). Färger: Blå, YP, Grön, Röd.
Krokar: Standardtrekrok, storleksmässigt väl anpassad till kroppen och fastsatt i fjäderring. Kastegenskaper: Medelmåttiga.
Gång i vattnet: Livliga, ömsom viftande ömsom roterande, rörelser. Medeldjup gång. Kommentar: Ett bete som jag inte
använt alltför flitigt. Bedömer det som synnerligen medelmåttigt. På plussidan kan nämnas attraktiva färger medan rörelserna
verkar mindre huggbefrämjande. En lax på 32,5 kilo har dock landats på Krokodil.

Pirat-Neon: Avlångt skeddrag med svagt bockad och medelstarkt kupad kropp som smalnar mot ändorna. Fjäderring och
lekande i nosen. God finish. Vikt: 10 gram. Längd: 50 mm. Krokstorlek: 6. Färger: S/Svart och blå, S/Svart och röd. Krok
kar: Väl anpassad, bronserad trekrok av standardmodell, monterad på fjädering liksom en oval, röd plastfena. Kastegenskaper: Något bättre än genomsnittet för skeddrag. Gång i vattnet: Regelbundet viftande rörelser. Bör inte inspinnas för långsamt. Går relativt grunt. Kommentar: Ett bland många allroundbeten av mindre modell som fiskar hyggligt, speciellt i fjällvatten. Svårt att införskaffa numera.

Fantomdraget: Ganska starkt kupat, lätt bockat, medelbrett drag med reflexfrämjande veck. Gediget lackerad utsida. Fjäderring och lekande för fastsättning av linan. Vikter: 10, 15, 22 och 30 gram. Längder: 50, 60, 75 och
85 gram. Färger: S, K, Z, Blå, Grön, S/Svart. Fjällmönster i färgerna: Blå, Grön, S/Svart. Krokar: Bronserad
trekrok av gängse modell med äggformad, röd plastfena, monterade på fjäderring. Kastegenskaper: Ordinära.
Gång i vattnet: Regelbundet, ganska lockande, pendlande rörelser vid normal fart. Vid lägre hastighet fladdrar
betet och blir mindre tilltalande, och ökas farten börjar det snurra. Håller sig på medelnivå. Kommentar: Detta
bete, som påminner en del om klassiska Atomdraget, men inte har riktigt lika fina rörelser, är väl i huvudsak
ett bete för gädda, abborre och gös, där de fina färgkombinationerna mest kommer till sin rätt.

