Veltic: Skedspinnare med spolformad, räfflad kropp. Den avlånga, nästan flata skeden har stansade vågmönster
på utsidan och är monterad i en U-fomad svankbygel. Vikter: 2, 3,5, 5 och 8 gram. Färger: Röd/G, Röd/K,
Svart/G, Svart/K, S, G, K. Krokar: Tunn, bronserad trekrok av fransk typ, vilken bör bytas ut mot en kraftigare
om större fisk är i faggorna. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Spinner förträffligt i alla hastigheter.
Medeldjup gång. Kommentar: Tvågramversionen av denna spinnare har i många år varit ett av mina absoluta
favoritbeten för abborre. Den har också visat stor attraktionsförmåga på mera udda arter såsom asp, braxen, id
och t o m mört, vilka i vissa fall kanske tagit den för en insekt. De större modellerna av Veltic är däremot att betrakta som mera medelmåttiga.

Super Vibrax: Oval, lätt kupad och bockad sked med pressad kant, assymetrisk svankbygel och konformad
kropp. Inuti kroppen sitter en rotor med kuggar som förhindrar lintvinning och,enligt reklamen, genererar ett
lockande ljud. Vikter: 3,5 5,5 8 och 10,5 gram. Färger: G, S, K, Svart. Finns även med fluorescerande, röd
kropp. Krokar: Tunn, vass, bronserad trekrok av fransk typ. I vekaste laget för grövre fisk. Kastegenskaper:
Ordinära. Gång i vattnet: Går medeldjupt och spinner utan anmärkning. Kommentar: Även om konstruktionen
till en del förhindrar lintvinning bör man nog använda lekande även till detta bete, som annars fiskar bra och
fäster mindre fisk tillförlitligt. Har dock råkat ut för krokbrott och deformering av krokspetsar när gäddor och
större abborrar huggit, varför ett byte till standardtrekrok rekommenderas. En abborre på 2,3 kilo har tagits på
Super Vibrax.

Mepps Mino: Spinnare med mjukplastfisk. Oval, lätt bockad och kupad sked med pressad kant. Assymetrisk
svankbygel och cylindrisk, räfflad kropp. Fisken (i rött eller naturfärgad) är naturtrogen i de flesta detaljer. Vikter: 4, 5, 6,5, 10, 15 och 40 gram. Färger: S, G, K, Svart. Krokar: Två bronserade trekrokar av fransk modell,
monterade på stålwire inuti kroppen. Kastegenskaper: Medelmåttiga . Gång i vattnet: Går medeldjupt med
lättroterande sked, medan kroppen långsamt vrider sig. Kommentar: En av de första spinnarna av denna typ på
marknaden, som fortfarande håller måttet trots många efterföljare. Utmärkt bete för gädda och abborre. Den bekanta mälargäddan på 22,5 kilo föll offer för en Mepps Mino.

Rooster Tail: Avlång, mycket svagt kupad och bockad sked med stansat fjällmönster på framsidan och monterad i lättroterande bygel. Långsmal, symmetrisk kropp. Vikter: 0,9, 1,1, 1,8, 3,5, 4,6, 7, 10,5 och 14 gram.
Längder: 37, 40, 50, 51, 55, 62, 75 och 82 gram. Färger: Finns i ett otal färger gällande sked, kropp och dun,
som jag avstår från att försöka presentera. Krokar: Vass, ganska tunn, bronserad och dunklädd trekrok. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Arbetar på medeldjup med lättspinnande sked, som håller sig relativt
nära kroppen. Kommentar: Jag lyckades komma över några exemplar av Rooster Tail innan den introducerades
på den svenska marknaden och blev genast frälst. Den väl avvägda kroppen och den utmärkta skedrotationen gör
denna spinnare till ett mycket effektivt bete. De många valmöjligheterna när det gäller färger och mönster är
också ett plus, vilket inte minst visat sig vid fiske efter öring, röding och harr.

