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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Kasserer:                 Per B. Nielsen                        44 91 16 91 
                                 Hedelyngen 8, 2730 Herlev                           e-mail                per@nielsenon.dk    
 
Bestyrelsesmdl:       Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretær                  Østerbrogade 165 

I TH
, 2100 Kbh. Ø,             e-mail              fll165jd@post.tele.dk   

 
Bestyrelsesmdl:       Søren Axelsen 45 93 08 94  
 Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby,                 e-mail         soerenaxelsen@mail.dk 
 
Bestyrelsesmdl:       Jan B. Nielsen 44 44 18 30  
 Vibevænget 30, 2880 Bagsværd,                  e-mail      janogbirgit@hjemmefra.dk 
 
Bestyrelsesmdl:         Henning Loesch                                                                                45 42 37 41                          
                                  Nøddehøjvej 16, 2840 Holte                          e-mail               Henning@Loesch.dk 
 
Bestyrelsesmdl:          Palle Brask                                                                                      39 62 67 23 
                                  Onsgårdsvej 2, 2900 Hellrup                         e-mail                     ibbrask@mail.dk 
 

Klublokaler:         Ungdomslokalerne på Fuglsangsskolen,                             Lokaler Nr. 69 og 73 

                                 Askevænget 10, 2830 Virum 
 

Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 

 

e-mail adresse:    neptun@fiskeringen.dk 

 

Turtilmeldinger:  Jan B. Nielsen mellem 18:00 og 20:00 ( se ovenfor ) 

 

Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 

 

Girokonto:            Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 

 
                                 Hedelyngen 8, 2730 Herlev 
 

Næste Nummer: okt-nov 2007 

 

 

Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne på diskette eller som e-mail 

 

 

Fangstrapporter: Formanden eller Næstformanden 

 

 
             Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 

Bladet udkommer normalt 3-4 gange om året i et oplag på ca. 250 stykker

mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:janogbirgit@hjemmefra.dk
mailto:Henning@Loesch.dk
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

 

 
NEPTUN er en forening af alle interesserede lystfiskere, som ved en 

organisation ønsker at fremme deres fælles interesse. Foreningen sø-

ger gennem denne organisation først og fremmest at værne om vore 

vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fælles hobby, vores 

fælles ønsker og vores fælles mål.  

Foreningen er åben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 

du ikke orker mere.  
 
 
 
 
 
 

Nuværende kontingent: 

 

 

Seniorer:  650 kr pr. År 

Juniorer  260 kr pr. År 

Familier  940 kr pr. År 
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FRA BESTYRELSEN 
 

OPRÅB IGEN FRA KASSEREN 
 

VIGTIGT 
 

Det er et lovkrav at vi skal kende aldersfordeling i klubben, fordi vi modtager ungdoms-
tilskud fra Lyngby-taarbæk kommune. 
 

Jeg skal  derfor have oplysning om din/jeres fødselsdag. For familiemedlemmer skal 
jeg også have oplysninger om fødselsdage, for både børn og de voksne som også er 
medlemmer. 
 
Jeg ønsker blot fødselsdato på formatet dag-måned-fødselsår (ex. 11-10-1980) altså 
ikke som cpr-nummer. 
 

Desuden vil jeg meget gerne have telefonnumre og e-mail adresser, da vi ofte vil stå 
i en situation, hvor vi skal kontakte jer om f.eks arrangementer og ture. Vi overvejer 
også i fremtiden at sende informationer ud om bl.a. fisketure eller anden speciel op-
lysning med e-mail. 
 
Send en e-mail med informationer til per@nielsenon.dk  
eller ring til mig på 44 91 16 91   
 
Kasseren Neptun 
Per Nielsen 
 
 

SENIOR-TEAM 
 

Har du mulighed - og lyst - til at fiske på en hverdag? En tur til kysten, en tur på havet 
eller andet? 
Vil du være med i et lille team, der aftaler en fisketur, suppleret med en kande kaffe, 
en frokost, en overnatning i Lagan-huset eller lignende? 
Teamet fungerer ved, at der er en der får en ide, kontakter de andre i senior-teamet, 
og aftaler en fisketur -såre enkelt! 
Vil du være med i senior-teamet så kontakt Neptuns formand Steen på telefon 4585-
9212, mobil 2926-7937, eller e-mail Brynov@tdcadsl.dk 
Vil du være med? Så kontakt mig 
Steen Brynov 
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KLUBTUR TIL FR-HUSET I AUGUST 
FRA 12-8-2007 KL 18:00 TIL 16-8-2007 KL 18:00 

 

 
 
 

Adresse: Laganvägen 4, Knäred. Sverige. 

 

Huset (gammelt brohus) ligger lige over broen overfor jernbanestationen. Se i øvrigt 
kort over Knäred med angivelse af hytten på bagsiden af bladet 
 

 Som sidste sommer har vi igen Laganhuset i en periode nemlig fra søndag den 12-8-
2007 kl 18:00 til torsdag den 16-8-2007 kl 18:00, så hvis vi vil, kan vi få 5 fiskedage i 
huset, hvis vi altså regner søndagen med, hvor vi ganske vist først har huset fra kl 
18:00, og må lige vente for at se vandføringen om søndagen. 
  
 

 
 

Augustmorgen ved LAGAN 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2 juli 2007                                                  6 

 
 

Huset ligger med Laganelven som nabo og har 12 køjepladser. 
 
Der er en 14 fods alujolle til huset, aflåst med nøgle, der forefindes i huset. Max. 6 HK. 
 
Fiskeriet er uden supplerende fiskekort kun tilladt fra vores egen grund, og her findes 
gedder, aborrer og enkelte ørreder og sandart. 
 
 
 
Ikke langt fra huset finder vi Vänneån. En lille å, men med bækørreder der kan komme 
over kiloet. Fiskekortet koster 80 svkr om dagen. 
 
Nedenfor Laholm og 8 km til udløber i Kattegat findes der mange laks i Lagan. Sidste 
år blev der registreret (hvor mange blev ikke registreret) 993 laks, heraf 182 i august, 
431 i september og 231 i oktober fra 1-10 til 14-10, men fiskeri i den sidste periode 
kræver et årskort. 
 
Prisen for et dagkort er 100 svkr og et årskort 800 svkr. 
 

Turen er for NEPTUN medlemmer, NEPTUN betaler husleje og el. 
 

Frank Lynge Larsen vil stå for tilmelding og planlægning. Jeg vil altid kunne træffes 
på e-mail. 
 
  Telefon: 39 27 30 48 
  e-mail: frank.lynge.larsen@mail.dk 
 
 

 
 

Sådan var det engang 
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Vänneån om foråret 
 
 
 
 
 

 
 

Laksefangst i Grønland 
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FANGSTRAPPORTER 

 
Henrik kan det der 
 

 
 
 
 
 

Jeg vil gerne berette om min første tur med båden i år. Den foregik fra Brøndby Havn 
d. 21/4-2007. Det blev en forrygende dag. Det blev til 8 ørreder i båden, fordelt såle-
des : 68 cm / 3,9 kg, 66 cm / 3,4 kg, 2,6 kg , 1,6 kg, samt 4 stk. imellem 1,1 og 1,4 kg.  
 
Desuden fik jeg 8 torsk op til 4,4 kg. 
 
Dette måtte prøves igen, så jeg ringede til Palle, og vi tog ud tirsdag eftermiddag / af-

ten. Denne dag var ørrederne ikke samarbejdsvillige, men vi fik mange torsk, op til 4,9 
kg. Vi havde det held at prøve at få bid på alle 6 stænger samtidig. 
 
 
Hilsen  
Henrik Mortensen 
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Super tur til Odden 23-24/3 2007 
 
 
 

 
 

Tillykke Henning 
 

Fredag formiddag ankom Jørgen O., Palle og Henning til Fiskeringens dejlige hus på 
Sjællands Odde og efter indkvartering og en hurtig fortæring af vor medbragte frokost 
satte vi kursen mod Gniben. Ved 12-tiden startede vi fiskeriet på Sejerø siden, hvor vi 
stod godt i læ for østenvinden. Vejret var helt fint men efter at have affisket 400 - 500 
meter uden fangst besluttede vi at køre tilbage til huset for en forfriskning og rådslag-
ning.  
 
Ved 17:30 tiden gik vi de ca. 300 meter ned til stranden umiddelbart foran huset, hvor 
vi fiskede indtil ca. 19:00. Det blev til 1 havørred på 49 cm. til Henning og 1 på 40 cm. 
til Palle. Derudover måtte vi genudsætte flere undermålere.  
 
Om aftenen kom Steen forbi og vi havde en hyggelig aften. Middagen stod på forloren 
skildpadde og en flaske god vin. 
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Klokken 7 lørdag morgen kom Ulf og Leif medbringende morgenmad til alle og Steen, 
som havde været en tur hjemme over natten, sluttede sig til morgenholdet. Efter mor-
genmad fiskede vi et par timer, som kun gav Ulf en enkelt havørred og efter frokost 
fortsatte anstrengelserne for at lande nogle sølvblanke. Ulf og Leif stod bogstavelig 
talt med fødderne midt i en stime men på trods af, at de havde flere på krogen lykke-
des det kun Leif at lande en enkelt. Jørgen O. havde en stor fisk på men den slap og-
så væk. Henning fangede en enkelt på 43 cm. mens vi alle måtte sætte en del under-
målere tilbage, så de kan vokse sig større til vor næste tur til Sjællands Odde.  
 
Ved 17-tiden lørdag eftermiddag gik turen hjemad med gode minder om hyggeligt 
samvær, pragtfuldt vejr og godt fiskeri. Synd for dem som ikke var med. 
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POKALJAGTEN 2006/2007 
 

 

 

 

 

SALTVANDS POKALEN 
 

Per B. Nielsen ( 28-10-2006 )       Skrubbe                 1.230 kg 102 point 

Henrik Mortensen ( 21-4-2007 )               Torsk                         4.4 kg    29 point 
 

TORSKE POKALEN 

 
Jef Hounsgaard (28-12-2006)  Torsk    5.0 kg  33 point 
 
 

TROLLING POKALEN 
 

Henrik Mortensen ( 21-4-2007 )             Havørred                     3.9 kg   78 point 

Henrik Mortensen ( 15-10-2006 )           Havørred                     2.9 kg   58 point 

Henrik Mortensen ( 15-10-2006 )           Hornfisk                      0.8 kg   88 point  
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PUT&TAKE POKALEN 
 

Palle Brask ( 16-11-2006 )             Regnbueørred          2.61 kg  44 point 
 

FERSKVANDS POKALEN 
 

Bjørn Sterup-Hansen (29-11-2006) Gedde   12.0 kg 150 point 

 
 

NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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FISKETURE PÅ ØRESUND 2006-2007 
 

 

Al tilmelding til : Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen,som træffes fra 18:00 til 

20:00 på telefon 44 44 18 30.   

 
 

  

 

Stjerne, Silde tur :  Søndag den 16.september  kl. 7.00 til 12.00. 

JAWS fra Vedbæk. Hele båden = 23 pladser. 
 

Stjerne, Fladfiske tur : Lørdag den 3.  November  kl. 7.00 til 12.00 

NADIA fra Helsingør.  Hele båden. 
Foreningen sørger for sand/børsteorm. 

 

Stjerne,   Torske tur , Nytårs tur :  
Fredag den 28. December Kl. 7.00 til 12.00 

NADIA fra Helsingør. Hele båden. 
Nytårs turen er en torsketur hvor turlederen på dagen 
rådfører sig med bådens skipper, om vi fisker drivfiskeri, eller 
vi bulefisker.  

 

Der kan blive tale om prisstigninger afhængigt af bådenes turpriser. 

 

 
Stjernetur  Der vil blive en virkelig fin præmie til det største eksemplar af den fisk 

som er temaet for turen, for eksempel på fladfisketuren er det kun flad-
fisk der er med i konkurrencen. 
Gæster kan ikke deltage i selve konkurrencen. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUN’S KLUBTURE 
 

UDDRAG AF NEPTUN’s VEDTÆGTER 
 

GENERELT 
 

9.1     På alle af foreningen arrangerede fællesture m.v. skal af bestyrelsen være 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens med-
lemmer med mere end eet års medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at påse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler ved-
rørende det pågældende arrangement tilgodeses og overholdes. 
Overtrædelser, misligholdelser eller vægringer overfor turlederens dispositi-
oner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

 

9.2        Ønske om deltagelse i foreningens fællesture m.m. er økonomisk 
                    bindende, såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det  
                pågældende arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfælde og 
                dermed belægtede  forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 
 

DELTAGELSE PÅ FÆLLESTURENE AF PERSONER, 

DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 
 

                NEPTUN’s medlemmer kan tilmelde venner og familie  til fællesturene 8  
                Dage før turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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VINTERPROGRAM FOR 2006-2007 
 
 
 

Første klubmøde efter sommerferien er onsdag den 22. august. 
 

Alle mødeaftener er om onsdagen. 
 

 

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 
 

De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 
 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 
 
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre uge-
dage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuelle særlige junioraktiviteter i lokale nr. 73  vil blive meddelt ved sæ-
sonstart og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen. 

Al pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lo-
kale nr. 73 (værkstedslokalet). 

Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublo-
kalet). 
 

Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 
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. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

. ...............................................................klip...................................................................................... 

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.:.......................................................................................................................................................... 

. 

. 
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  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

...............................................................klip...................................................................................... 

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

........................................................................................................................................................... 
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Regler for benyttelse af NEPTUN’s motorer 
 

1. Udlejning sker kun til medlemmer med gyldigt “FR 1970 motorkursus og sikkerhed” og kontingent-
kvittering. Begge skal forevises inden udlejning. 
 
Kun medlemmer der er fyldt 18 år kan leje motorer. 

 
 

2. Udlejning vil foregå ved henvendelse til:        Jørgen O. Rasmussen 

  Danmarksvej 42A, 2800 Lyngby 

  Tlf. 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 

3. Udlejning vil foregå på følgende betingelser: 
 
          a) Depositum 300 kr 
 
          b) Leje pr. dag   40 kr for EL motor 
   50 kr for 4 HK motor 
   75 kr for 10 HK motor 
 
          c) Leje pr. weekend   60 kr for EL motor 
   80 kr for 4 HK motor 
 125 kr for 10 HK motor 
 
Depositum betales ved udlevering af motoren 
 
 

Depositum vil blive tilbagebetalt ved aflevering af motor i hel og rengjort stand. Leje og brændstof-
forbrug modregnes i det betalte depositum 
 

4. Ved leje af motor følger til 4 HK motorer en 11 L tank med brændstof, til 10 HK motorer en 22,7 L 
tank. Tankens opfyldning aftales med næstformanden.  
 
Ved leje af EL motor vil der medfølge et fuldt opladet batteri, som kan vare op til ca. 8 - 10 timers 
forbrug. 
 

5. Der udleveres ved leje altid et sæt værktøj og reservedele. Disse afleveres i samme stand/antal 
efter endt brug. 
 
Hvis der har været problemer med udstyret, afleveres en rapport til Jørgen O. Rasmussen, således 
at disse kan afhjælpes. 
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6. Lejen for motorerne skal bruges til henlæggelser til service og evt. køb af nye motorer efter behov. 
Klubben sørger for, at motorerne altid er i en forsvarlig og sejlklar stand. 
 

7. Ved leje af motor udleveres der materialer, som er en vejledning i brug og anvendelse af disse. 

Denne vejledning skal altid følges for at opnå den største sikkerhed til søs. 
 

8.  Bevidst overtrædelse af udleverede regler og materiale for benyttelse af foreningens motorer vil 
automatisk medføre eksklusion af NEPTUN. 
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HYTTEN I KNÄRED 


