Forellspinnaren : Symmetrisk, spolformad, långsmal kropp i orangelackerad mässing. Oval, relativt smal, veckad
sked i mässing, upphängd i lättroterande, platt, U-formad bygel med en kula på vardera sidan. Linan fästes i
pianotrådsögla. Vikter: 7, 12 och 18 gram. Längder: 30, 40 och 50mm. Färger: S, K, Z. Krokar:
Standardtrekrok med röda borst, monterad på fjäderring. Kastegenskaper: Tämligen goda. Gång i vattnet: Alla
exemplar jag använt har spunnit förträffligt med god rotation på skeden även vid lägre hastigheter. Går medeldjupt.
Kommentarer: Forellspinnaren är ganska lik Reflex-spinnaren, och liksom detta bete mycket pålitligt för abborre,
gädda och ädelfisk. Silverver- sionen är även gångbar för gös.
Jungle: Räfflad kropp, som till formen närmast påminner om en mindre gevärskula. Medelbred, något kupad och
bockad sked som smalnar mot fästet. Utsidans djungeltuppsmönster gör spinnaren insektsliknande. Liten U- formad
bygel med kula bakom. Linfäste i form av pianotrådsögla. Vikter: 4, 8 och 12 gram.Längder: 32, 40 och
45mm.Färger: S, K. Krokar: Dunklädd trekrok av fransk typ, men kraftigare än normalt, monterad i
piano-trådsögla. Kastegenskaper: Över genomsnittet för spinnare. Gång i vattnet: Spinner klart tillfredsställande i
alla hastigheter utan alltför yviga rörelser: Här har ABU tagit fram en spinnare av klass som jag ger tre stjärnor på
basis av några säsongers fiske. Det har nämligen visat sig att Jungle är en utmärkt allroundspinnare som jag noterat
abborre, gädda, harr, öring, röding och asp på, och den har hävdat sig väl mot sådana etablerade storheter som Black
Bee, Agat, Panter, Wipp, Veltic och Aglia.
Olympique Racer: Skedspinnare med mässingskropp, bestående av en konisk och en cylindrisk del med två
mellanliggande kulor. Lång, smal, symmetrisk, svagt kupad och bockad sked med stansad, fyrkantsmönstrad utsida.
U-formad svankbygel. Pianotråds ögla för fastsättning av linan. Vikter: 5, 8, 10,5, och 16 gram. Färger: G, S.
Krokar: Standardtrekrok fastsatt i metallögla. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Skeden roterar fint
för det mesta, men kan vara svårstartad och tål inte alltför låg fart. Håller sig medeldjupt. Kommentarer: Medelmåttig, fransk spinnare vars sked mycket liknar Aglia Longs. Har testat den några gånger och funnit fiskligheten
acceptabel.

och har en relativt djup gång.

