ÖVRIGA BETEN
Nedan följer en kortfattad presentation av beten som jag valt att inte beskriva närmare av
olika skäl. I huvudsak tillhör de en eller flera av följande kategorier:
1. Beten, som enligt vad jag erfarit, inte tillverkas längre, men kan finnas kvar hos vissa
återförsäljare.
2. Beten som är svåra att komma åt på den svenska marknaden, men oftast går att
beställa.
3. Beten som jag inte hunnit testa tillräckligt och/eller erhållit för få andrahandsuppgifter
om.
1. Spinnare
Dorado (Shakespeare) är en skedspinnare med räfflad kropp. Den spinner hyggligt, men har
en alltför stor krok.
En ABU Reflex-liknande spinnare är Marble (Shakespeare), som finns i många färger när det
gäller såväl kropp som sked.
Colonel Fish (Balzer), är en bland många spinnare med plastfisk av likartat utseende. Den
verkar fungera hyggligt det lilla jag provat den.
Betydligt sämre gång är det på Dandy-spinner (Paravan), vilken gudskelov tagits ur sortimentet. Dess äggformade, V-bockade sked roterar nämligen inte alls, utan fladdrar endast oregelbundet och föga lockande.
Bättre snurr är det då på
fransktillverkadeCybele med tvådelad kropp,
en konisk och en räfflad, cylindrisk.
Palio holo är ett tämligen nytt finskt bete
med läcker finish, som nog har framtiden
för sig.
Shy Fish (Spin Line) har en spolformad kropp med dunklädd trekrok och långsmal, oval sked.
På Victory kan man byta spinnarblad, då man med ett enkelt handgrepp kan öppna den stora,
fjäderbelastade bygeln. Detta bete har en kompakt, räfflad kropp och oval sked.
En spinnare som jag absolut inte kan rekommendera är Wingflasha, ett engelsktillverkat drag
med stor, assymetrisk sked, som sällan vill spinna.
Betydligt mer huggbefrämjande är då gången hos Rocket (Old Pal) med sin tvådelade, räfflade kropp, ovala sked och borstbeklädda krok.
Flash-Glo Spinner (Yakima) är försedd med en oval sked med pressad kant och en kropp av
röda plast- och mässingskulor. Ganska populär i USA.
Ett annat fiskligt amerikansk bete är Kwik-Spin (Kegara), vilket liksom Panther Martin saknar
svankbygel. Skaftet går direkt genom spinnarbladet, vilket roterar lätt även vid låg fart.
Lippaspinnaren (Kuusamo) har kulkropp, skrovlig sked och vasskyddad trekrok. Vikt 14
gram.
Kulkropp har även Spin-King (Old Pal), en spinnare med avlång sked, tunn trekrok och liten
fena.
Sucker är en jättelik amerikansk spinnare med plastfisk. Den väger 60 gram, och fiskens längd
är 15 cm. Den kan fiskas med eller utan spinnardel (isärtagbar) och lämpar sig bäst för trolling.
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Franska Celta Turbo har en oval, hålstansad sked med pressad kant. Den verkar spinna fint i
alla hastigheter, och kroppen har fin finish med rutmönstrade räfflor.
Minnow Spin (Normark)
är en ”spinnarwobbler”
med fin gång och påkostad ytbehandling. Den
finns i tre och femcentimeterslängder i fem olika
färger.
Från Frankrike kommer även Winner (Mepps), som är försedd med den välbekanta
Aglia-skeden. Kroppen är delvis täckt av en röd plasthylsa och kroken borstklädd (finns även
utan).
Ett nytt grepp försökte tyska DAM-fabriken med Drallos, vars sked försågs med en svängbar
blytyngd längst ut, med vilken man kunde få betet att spinna åt olika håll. Succén uteblev och
tillverkningen lades ner.
Inte heller Suverän-Spinnaren verkar saluföras längre. Dess fiskliknande kropp i plåt och
avlånga sked gav draget en dålig balans.
Usel klass håller även Max-E (Yakima) med kort, tjock kropp och en hamrad sked som roterar
trögt.
Lotto kan väl närmast betraktas som en kombination av skeddrag
och spinnare. Huruvida denna typ kan vinna sportfiskarnas förtroende återstår att se.
Corn påminner om Droppen både när det gäller utseende och rörelser i vattnet. Den tillverkasi
5 och 7 gram.
Lusox (Mepps) är ett bete med blyhuvud, oval sked och dunklädd krok, som jag ännu inte
testat.
Ytterligare en plastfiskförsedd spinnare finns sedan någon tid tillbaka på marknaden. Det är
Celta Minnow Refleks, ett franskt bete, vars spinnarblad har vågformad kant och reflextape.
Kroppen är starkt räfflad och plastfisken av välbekant utformning.
En plastfisk på släp har också Spin-E-Miny (Yakima), vars kropp är kort och närmast päronformad. Skeden är rund och ganska kraftigt kupad.
Jet (Shakespeare) är en spinnare av standardmodell med koniskt huvud och starkt räfflad
kropp.
ABU-tillverkade Flyer har försvunnit ur katalogerna. Lite synd enligt min mening då det har
fina kastegenskaper och lättroterande sked.
KUF-painolippa (Kuusamo) är ett annorlunda drag med tung (17 gram), fiskliknande kropp.
Det opererar på en ganska djup nivå.
Queen (RGV) har samma kropp som King, men en betydligt smalare sked och fler varianter
när det gäller färger.
Vibro (Normark) verkar ha försvunnit från marknaden. Skaftet på detta bete går direkt genom
spinnarbladet, som är kraftigt bockat och avsmalnande utåt. Kroppen är rund, fiskformad och
i silver.
Finska KUF-spinnare har en hygglig skedrotation med sin äggformade sked. Den är utrustad
med en tunn, dunklädd trekrok.
G.W.-spinnaren (Mepps) är ett bete som skiljer sig från mängden med sin delbara sked för inställning av djup. Hur konstruktionen fungerar i praktiken har jag äbbu inte haft tillfälle att ut-
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röna.
Däremot har jag provat några exemplar av Kilko (Shakespeare) och funnit dem klart undermåliga. Den stora, mot spetsen avsmalnande skeden spinner nämligen synnerligen uselt.
ABU:s inhopp i kategorin spinnare med plastfisk går under beteckningen Drop Fish. Den
verkar heller inte ha kommit till nåder enligt de senaste upplagorna av Napp och Nytt trots
att den inte alls var så pjåkig.
Luhr Jensens Shyster Spinner lär enligt tillverkaren ha en konstruktion som ska förhindra
lintvinning. Kroppen är av mässing och kroken av
brons.
Vibrax Whisper, Vibrax Foxtail och Vibrax
Shad är snygga och färgglada varianter på
Vibrax Original. De spinner i allmänhet bra,
men kan vara lite svårstartade.
Paavo-lippa (Kuusamo) har en kropp bestående ab två eller tre mässingskulor och en oval
sked som smalnar tvärt mot fästet.
Av samma fabrikat är Muurhainen, som har ett mera konventionellt utseende med långsmal
kropp och oval, ganska lång sked, som är veckad. Den påminner mycket om ABU Reflex.
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