Bayou Boogie (Salty Boogie): Platt, hög, braxenliknande wobbler i slagkraftig plast och med
utmärkt finish. Den snett avhuggna fronten fungerar som sked. Linfäste i form av en kraftig skruv
högst upp på huvudet. Vikter: 90 gram. Längder: 110 mm. Krokstorlek: 4/0. Färger: Blå/S,
S/Svart, Tiger/stripe. Krokar: Två förtennade trekrokar fastsatta i skruvöglor. Kastegenskaper:
Ganska goda, men det krävs ett rejält tvåhandsspö. Lämpar sig bäst för trolling. Gång i vattnet:
Simmar snett neråt vibrerande med buk och stjärt utan vidlyftiga utslag. Sjunker hastigt och går
djupt. Djupgåendet är delvis beroende av hastigheten. Kommentar: Detta bete är främst avsett
för djuptrolling och används utomlands främst i saltvatten. De korta, vibrerande rörelserna lockar
till sig fisk på längre avstånd samtidigt som det ger wobblern goda krokningsegenskaper. En annan
fördel är att man kan reglera djupgåendet genom hastigheten.

Kwikfish: Flytande plastwobbler av s k banantyp, där det tillplattade huvudet tjänstgör som sked.
Stryktålig konstruktion med pålitlig linfäste (järnlänk i skruvögla). Vikter: 5,6. 8,5, 30, 40 och 46
gram (fler kan förekomma beroende på fabrikat). Längder: 65, 82, 125, 150 och 215 gram. Färger:
Abborre, Fluorescerande röd, Fluorescereande grön, Fluorescerande gul, S, S/Blå, Självlysande, Gul/
Röda fjäll, Vit med röda prickar. Krokar: En, två eller tre trekrokar beroende på storlek, monterade i
fjäderringar, vilka sitter i skruvöglor. Såväl krokar som fästanordningar är av kraftig konstruktion.
Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Tar sig fram med yviga rörelser i sidled varvid hela
kroppen arbetar frenetiskt även vid långsam hastighet. Går medeldjupt till djupt (har inte kontrollerat
mer exakt). Kommentar: Wobbler av banantyp har väl aldrig på allvar slagit i Skandinavien, vilket
är lite synd. Mina fångstresultat på Kwikfish har varit ganska goda när det gäller gös och gädda
sommartid. Särskilt i sjöar med grumligt vatten lockar de pigga, distinkta rörelserna ofta till hugg.

Red Fin Deep Diving: Långsträckt, strömlinjeformad wobbler i trä (tidigare) eller plast med lång
droppformad plastsked fastsatt med skruv på undersidan av huvudet. Något bräcklig konstruktion, men
påkostad finish. Linan fästes i fjäderring som hänger i en skruvögla. Flytande. Vikt: 18 gram. Längd:
180 mm. Krokstorlekar: 2. Färger: Röd/vit, Blå/Vit, Blå/S, Sv/S, G/Orange, Blå/Chartreuse, Natural
trout. Krokar: Tre förtennade trekrokar av Limerick-typ, hängande i fjäderringar, vilka sitter i metallöglor. Kastegenskaper: Något under genomsnittet för wobbler. Gång i vattnet: Rak gång med fina,
regelbundet viftande rörelser även vid låg fart. Brukar hålla sig på femmetersnivån. Kommentar:
Detta är en wobbler som jag gillar fullt och fast. Fisklig gång, goda krokningsegenskaper, lätt att hålla
på rätt djup och fina färgvarianter gör Red Fin Deep till ett effektivt vapen för gädda och gös. Enda anmärkningen är skedens och linöglans något veka infästning.

