Lys-Pricken: Svagt droppformad, normalt kupad och bockad sked, upphängd i assymetrisk svankbygel. Mellan
den avlånga, konvexa, räfflade kroppen och bygeln sitter en röd plastkula. Standardfastsättning av linan. Vikt: 7
gram. Längd: 50 mm. Krokstor-lek: 6. Färger: S, G, K, Sv, S/Gul. Modeller med droppformad, självhäftande
tape i rött med svarta prickar (självlysande) finns också. Krokar: Bronserad trekrok av ganska rak modell med
långt skaft, monterad i pianotrådsögla och ej utbytbar. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Går
medeldjupt med relativt långsam men säker skedrotation Kommentar: En högst medelmåttig spinnare som jag
inte har anledning att varken risa eller rosa.
Olympique-spinnaren: Mässingskropp bestående av en konisk och en cylindrisk del, mellan vilka två röda
plastkulor ät uppträdda. Stor, mycket svagt kupad och bockad sked, som smalnar kraftigt mot svankbygel. Ögla
längst fram. Vikter: 2,5, 4, 6, 8, 10,5, 15 och 25gram. Färger: G/Röd, G/Svart, S/Röd, S/Svart, Svart med gula
prickar. Krokar: Alltför stor trekrok av fransk typ som bör bytas ut. Kroken är monterad i en stålögla, men
medelst en fjäderring kan en ny och förslagsvis mindre sättas dit. Kastegenskaper: Medelmåttiga.Gång i
vattnet: Går ganska djupt, spinner acceptabelt, men kräver viss fart. Kommentar: Jag har endast provat sexoch 15-gramsversionen och inte blivit särskilt imponerad.
Droppen: Koniskt, svagt droppformad kropp. Relativt stor, svagt kupad och bockad sked med stansad bård och
lackerade droppar på utsidan. En modell (Droppen Sono) har flänsar i skeden, och en annan (Droppen Flex)
flexotape. Bygel i mässing med en kula bakom. Linan fästes i pianotrådsögla. Vikter: 2, 4, 6, 8, 12 och 18gram.
(Droppen Sono: 6, 8, 12, 18, Droppen Flex: 4, 6, 8, 12). Längder: 17, 23, 27, 31, 37, 37 mm. Färger: G, S, K,
Z. (Droppen Sono och Droppen Flex endast S,K). Krokar: Trekrok av fransk typ, vass men lite för vek för
större rovfiskar, varför jag brukar byta ut den mot en kraftigare vid gäddfiske. Kastegenskaper: Mycket goda
tack vare koncentrerad vikt till bakre delen av kroppen. Gång i vattnet: Spinner fullt tillfredsställande, men
kräver viss fart. Går ganska djupt (2-4 meter). Kommentar: En prisvärd spinnare som är begärlig för nästan all
sötvattensfisk. Inte minst har den visat en god fångstförmåga när det gäller lax och havsöring. Däremot anser jag
den vara något sämre sämre än t.ex. Panter, Black Bee, Agat, Veltic m.fl. när det gäller lättspinn efter abborre.
Panter: Spinnare med symmetrisk kropp bestående av två koniska halvor placerade med basen mot varandra
och skilda åt genom en guldfärgad ring. Främre halvan är helt svart, medan den bakre är svart med guldfärgade
prickar. Den svagt kupade och stukade skeden är bredast strax ovanför mitten och avsmalnande mot ändorna.
Svankbygeln sluttar något framåt och omges av två mässingskulor. Standardfäste för linan. Vikter: 3, 5, 7, 10,
15, 20. Färger: G, S, K, Svart. Krokar: Guldfärgad, vass trekrok fästad i pianot råds ögla. Kast egenskaper:
Goda. Gång i vattnet: Perfekt roterande sked i alla hastigheter. Går aningen djupare än snittet för spinnare.
Komentar: Panter håller jag för att vara en av marknadens 10-12 bästa spinnare. Med sin juvelliknande
finish och en utmärkt gång i vattnet attraherar den såväl det mänskliga ögat som fiskens. Jag har funnit den
högeffektiv för alla sötvattensrovfiskar i de flesta typer av vatten, men speciellt fångstgivande är den för
abborre. En titt i min fångststatistik när det gäller denna art visar att Panter de senaste 30 åren fångat flest
abbor rar av samtliga spinnare som tillverkas i viktklasser från tre gram och uppåt.

