Shad: Naturtroget bete i mjukplast med trattformad, baktill avhuggen stjärt. Erbjuds i huvudsak
omonterad numera. Vikter: Separata jigghuvuden i ett otal viktklasser. Längder: 25, 50, 70, 100, 120,
150, 230 och 300 mm. Färger: Ett otal färger och mönster beroende på tillverkare, av vilka några ses
uppe till höger. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Långsamt simmande rörelser med livligt
vibrerande stjärt. Sjunker snabbt och har egentligen inga be-gränsningar när det gäller djupgåendet.
Genom att anpassa inspinnings- eller trollinghastigheten kan man få betet att operera ned till 12-metersnivån utan besvär. Kommentar: Inledningsvis måste jag reservera mig för vissa fakta ovan, vilka
kan skilja sig en hel del beroende på fabrikat. Shad är nog den jigg som på allvar tagit upp konkurrensen med magnumwobblerna och i vissa fall överträffat dem. All rovfisk, såväl i sött som salt vatten,
lockas nästan ofelbart till hugg om de överhuvudtaget är intresserade av artificiella beten. På minussidan kan noteras att krokningsegenskaperna kunde vara bättre samt att den mjuka kroppen ganska
snart deformeras efter konfrontationer med skarpa fisktänder.

Ring Rib Worm: Maskliknande mjukplastjigg med ringar runt kroppen, ovalt huvud och kort, böjd
svans. Längder: 100 mm. Färger: Vitgrå, Röd med svart ådra, Chartreuse med svart ådra, Klar-silverglitter med blå ådra. Krokar: Säljes omonterad. Kastegenskaper: Varierar med olika upptacklingar.
Gång i vattnet: Förföriskt fladdrande stjärt som aktiveras vid minsta vattenmotstånd. Kroppen ringlar
endast om den utsätts för fartändring eller stark ström. Flyter otacklad. Kommentar: Ring Rib Worm
tacklas endera med en tunn enkelkrok och ett blysänke 30 – 50 cm framför kroppen eller med ett jigghuvud. Den förstnämnda konstruktionen har den fördelen att man kan låta jiggen svepa fram över
ojämna bottnar utan att fastna i och med att den är flytande, mycket användbart i vissa situationer.

Glefs: Lackerad blykropp, som närmast har formen av en från sidan något tillplattad droppe. Kraftig
metallögla på kroppens ovansida för fastsättning av lina. Kroppen är larvliknande och avslutas med en
platt, nästan cirkelformad svans. Den har endast trätts på krok och kropp och är därför utbytbar. Vikter: 20 och 28 gram. Färger: Röd med gul, röd eller vit stjärt, Svart med svart stjärt (fler kan ha tillkommit på sistone). Krokar: Förtennad enkelkrok av Limerick-typ, fastgjuten i kroppen. Kastegenskaper Flaxar något i luften, men är ändå lättkastat beroende på den koncentrerade vikten. Gång i
vattnet: Skall fiskas så att betet har regelbunden kontakt med botten. Rörelserna blir därmed mycket
skiftande och väcker som regel hugginstinkten hos de flesta rovfiskar. Sjunker snabbt till botten och är
inte svår att hålla kvar där vid rimliga djup- och strömförhållanden. Kommentar: Glefs är framför allt
ett torskbete, som genom sin konstruktion kan serveras mitt framför gapet på denna bottensniffande
fisk. Även plattfiskar, som mera sällan estimerar konstgjorda beten, attraheras av Glefs, bl a har jag
lyckats narra skrubbor några gånger. Krokens placering i förhållande till kroppen gör att man kan låta
betet dansa över steniga bottnar utan större risk för att fastna.

