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2 Adresseliste  
Formand & Redaktør 	 Jørgen 0. Rasmussen 
(ansvarshavende) 	 Danmarksvej 42 A 

2800 Lyngby 
Tif. 42 88 33 77 

Nestformand 
	

Steen Brynow 
Turudvalgsformand 
	

Snebrvnget 11 
2830 Virum 
Tlf. 42 85 92 12 

Kasserer 
motorudlejning 

(hjemme) 
(forretning) 

Sekretr & 
Midlertidig juniorleder 

Fangstrapporter 

Dane Henry 
Valdemarskrogen 26 
2860 Søborg 
TIf. 39 69 85 69 
TIf. 42 85 59 70 

Kristian Fog Nielsen 
Søndervej 10 
2830 Virum 
TIf. 42 85 28 61 

Michael Hylle 
Bkkeskovvej 22 B 
2700 Brønshøj 
TIf. 31 74 32 43 
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KI ublokal er 	Ungdomslokaleme pa Fuglsanggârdsskolen 

Askevnget 10, 2830 Virum 
Girokonto 	3 06 27 16, *Lystfiskerforeningen NEPTUNE 

Kasserens adresse 
Turtilmiding 	Havture : Jan Nielsen tlf. 44 44 18 30. 

øvrige : Kristian Fog Nielsen 42 85 28 61. 

Nste nummer af Neptun Bladet udkommer I midten af oktober 
Stof hertil (gerne pa 3V2"disketter som WP eller ASCII filer) skal 
vre Kristian F. Nielsen 1 hnde senest 15/9. 
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BESTYRELSEN 
Det henstilles til medlemmerne sA vidt 
muligt at holde en form for TELEFONTID; 
hvis der skulle vre spørgsml vedrøren-
de foreningen, turtilmelding, kontingent 

eller lignende, sA benyt venligst tiden ki. 18 - 
20. Formanden trffes fremover bedst ca. kI. 18. 

IM 
VRKOMMEI 11 

SENIORER 	 JUNIORER 

Jens Kirkebk 	 Allan Hansen 
Jan Sorensen 	 Peter Thrane 

Hans Thrane 

Den kommende mødesson 
D. 23/9-92 starter vi op igen. Sidste ssons 
torsdage blev ikke den succes, vi regnede med. 
S5 nu gar vi tilbage til onsdag som fast møde-
dag. Se iøvrigt program side 22 og vel mødt! 

FORENINGENS MOTORER. 

Der har vret et tyveritilflde med vor 9,9 HK 
motor. Heldigvis blev den fundet hurtigt, uskadet! 
Det giver bestyrelsen anledning til at bede alle 
lnere opbevare motorerne si sikkert som muligt 
indtil afleveringen igen. Lad f. eks. IKKE en 
motor ligge i bilen natten over! Det er at friste 
"de svage sjle"! De layer gerne "et brk" for det! 

KONTINGENT oR CEBYR. 

Betal dit kontingent til tiden. Ellers koster 
det 35 kr i gçtilmeldingsgebyr, hver gang! 
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Sal  ligger perioden for foreningens tur til 

IRLAND i 1993 fast: 

Der buyer afrejse fredag d. 6/8 og hjemrejse 

søndag d. 15/8. Der er fra Waterville kommet en 

bekrftelse pS vor reservation af de 12 pladser 

p5 hotelpension med "Bed and breakfast". Vi vii 

modtage nye brochurer i august 1992. Derfor er 

turprisen ikke endelig fastlagt endnu. Og med de 

stadige prisfaid pa* flyrejser satser vi flu pal  

en indenrigsflyvning Dublin-Cork i Irland for at 

spare koretid. 

Vor pris-ide er stadig 6.000 kr pr. person. 

Interesseret? Sal tilmeld dig p5 tif. 42883377. 



Turprygram 
Lørdag d.29 august 

Fredag d.4-6 september 

Torsdag d.24-27 september 

Søndag d.29 november 

Aletur til Helsingor, 10 áI pr. aften pr. mand er 
ikke ualmindeligt. Vi modes ph Lyngby Station 
ki. 18.00. 

Den legendariske LAGAN-TUR lober af stab-
ten, mulighed for gedde, sandart, laks, bk- og 
havorred. 12 pladser. 

Tur til Langeland, vi rider over et sommerhus 
og 1-2 smAbáde. lit af landets absolut bedste 
havorred steder, hvor der ogsâ kan fanges store 
fladlisk og torsk. 

Bagsvrd So's store sondarter skal hives op af 
dyndet, mAske buyer del ogsA til et par ged-
der. 8 pladser, vi modes ved seen kI. 8.00. 

Tilmelding til disse ture sker nL Kristian F. Nielsen pi TIf. 42 85 28 61, 
hvor de nrmere omstndigheder omknng turen oplyses.(tid, sted, mm.) 

Søndag d.23 august 

Sendag d.20 september 

Sondag d. 18 oktober 

Sondag d.22 november 

Mandag d.28 december 

Skjold fra Vedbk, KI.7.00-12.00, mulighed for 
sommertorsk, makrel, hornfisk og slid. 

Skjold fra Vedbk, K1.7.00-12.00, mulighed for 
torsk, makrel og sild. 

Skjold fra Vedbak, Kl.7.00-I2.00, mulighed for 
torsk og slid. 

Skjold fra Vedbk, K1.7.00--2.00,mulighed for 
torsk og slid. 

Skjold Ira Helsingor K1.7.00-12.00, mulighed 
for store torsk. 

Ordinr pris ph halvdagstur er130 kr, dog ydes juniorrabat til yore yngste juniore. 
Der er 10 pladser. Heldagsture og andre specielle arrangementer kun efter sr1ig aftale. 
Husk evt. afbud skal meldes hwtigst muligt 
Forenmgen er ØKONOMISK I3LJNI)ET til disse fastlagte lure S dage for hver lur, 
hvorfor tilmelding er bindende for medlemmerne 9 dage for !!! 

Tilmelding til havturene sker til Jan Bjorn Nielsen pi TIf. 44 44 18 30. 
kI. 18-20. 
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Tar ti! Ostermolie i Pinseftrien 
M oskus-banden 

Af Christian, Philip, 
Martin, Anders, Niels 
og Kristian. 

Vi mødtes d. 14/5 U. 1430 p 
Holte St. hvor vi lssede vores 
medbragt forsyninger pa* Fjerrit-
slevbusserne. 
Det der skulle vre en stifle, rolig 
og behagelig bustur, udvikiede sig 
til en svedig, kiam og ikke mindst 
varm afftere, som først blev 
afsluttet efter 8'/2 timers transport 
med div. frger og lokale busser. 
Efter ankomsten til østermølle sø 
ved Dronninglund ki. ca. 23, hvor 
det af uransagelige Arsager var 
temmelig merkt, ópførte vi yore 3 
primitive telt-lejre rundt om søen. 

Christian - Sklkarpe 3.0 kg. 

Ved 5-tiden morgenen lagde  

Philip ud med en sklkarpe 
(skIlert) pi 3,0 kg, kort tid efter 
landede Anders en sklIert pA 4,8 
kg. 
I løbet af dagen udviklede Philip 
sig til en ren pestilens med ikke 
mindre end 5 karper pi hhv. 4,0 
kg, 2,0 kg, 3,5 kg, 4,5 kg og 4,6 
kg, den sidste en flot spejikarpe 
eller btev der kun fanget skI-
karper. (Det skal bemrkes at 
Martin i ovennvnte tidsrum pi 
majs landede en karpe pi '/2 kg). 
Hen under aftenen var det 
Christian og Anders som havde 
heldet med sig, da under dipf'iskeri 
med brød, landede to skllerter pA 
hhv. 3,5 kg pi 3,0 kg. 

Philip - Skcdkarpe 4,5 kg. 



Om natten fik Philip omrâdet til 
at ryste med sin hjemmelavede 
luftalarm (ifølge Philip var dette 
larmende instrument en bidmel-
der), denne gang med turens to 
største fisk pa hhv. 5,5 kg og 6,5 
kg. 
Hen under morgenen blev det 
Nielses tur, med 4 karper pa hhv. 
3,8 kg, 3,3 kg, 4,4 kg og 2,0 kg. 
Formiddagen stod i Martins tegn 
idet han landede 3 karper pa hhv. 
3,8 kg, 3,4 kg og 2,5 kg, samt tre 
karper pa Chr. og Kristians 
stnger medens de var i byen for 
at proviantere. 

Marlin - Skelkarpe 3,9 kg. 

Niels, Anders og Chr. havde fAet 
andre ting at tnke pa, da de 
havde fàet charmeret sig md pa 5 
lokale slid(?), som af mere erfarne 
fiskere uden tvivl ma betragtes 
som undermálere. 

7 
Alligevel lykkedes det Chr. at 
høre sin optonic de to garige det 
var nodvendigt, resultatet var to 
karper pa hhv. 4,3 kg og 2,3 kg, 
sidst nevnte karpe var temmelig 
deform, pga. en tidligere bnekket 
rygsøj I e. 
En af sildene havde en hest, og 
Niels skulle selvfølgelig vise at 
pigerne hvordan man ridder, med 
det resultat at ban blev kastet af, 

Niels - Skce/karpe 3,3 kg. 

, 
Christian - Skzlkarpe 2,3 kg. 



til stor jubel for pigerne, specteR 
da Kristian rensede sárene med 
sprit. 
Hen under aftenen lykkedes det 
endehgt Kristian at lande en karpe 
pa 4,8 kg, og I løbet af 4 timer 
landede han yderligere 5 karper pa 
hhv. 4,5 kg, 4,2 kg, 4,0 kg, 3,8 kg 

og 3,5 kg, i samnie tidsrum 
lykkedes del Martin at lande den 
samme deforme karpe som Chr. 
havde landet tidligere pa dagen. 
Efter en hidsig andejagt gik vi til 
ro, men blev vkket tidlig om 
morgenen af en hylende optonic + 
slirebremse, hvor det lykkedes 
Knstian(stadig [fort sovepose) at 
kroge en karpe(3,9 kg) pa Martins 
stang, som han dog selv landede. 

Kristian - Skcelkarpe 3,8 kg. 

boldkamp med de førnvnte piger 
matte Kristian hAndlande (nettet 
var uden for rkkevidde) en karpe 
pi 4,5 kg turens sidste fisk 
Efter en bedrøver og tidspresset 
afsked, hvor Philip mAtte køie den 
brunstige Niels ned med resterne 
fra vanddunken, pAbegyndte vi 
hjemrejsen. 
Af en eller anden grund havde vi 
busserne helt for os selv, om det 
skyldes 4 dage uden vand og 
sbe, i den varme kan man kun 
gisne om, men sikkert var det, vi 

lugtede vi godt af MOSKUS. 
D. 17/5 KI. Ca. 22.45 trillede vi 
md pA Holte St., efter en perfekt 
tur. 

Total resultat 

Philip 8 karper 
Kristian 7 karper 
Martin 8 karper 
Niels 4 karper 
Anders 4 karper 
Christian 3 karper 

lalt 	34 hWj2er 

En spejlkarpe, ellers kun 
skIkarper. 

Pga. Chr., Anders og Niels hAnd- 



OR DENS R ED L ER 

Regier for benytteise af LFF. NEPTUN'3 motorer: 

1. For at kunne leje foreningens motorer. skal dot enkelte nediew 
havegyidigt FR 197o-motorkursus/Sikkerhedtil sos sent gyidig 
og betalt kontingentkvittering. 
Disse to ting skal altid kunne forevises inden man kan leje er 
motor. Kun mediewner fyidt 18 Ar kan leje (personlig myndig). 

2. Udlejning vii foreg& fra Henry's Fiskegrej Frederiksdaisvej 136. 
283o Virum 1  v/Dane R. Henry i dennes AbnIngstider. Dot vii sige 
fra mandag til lordag begge dae incl. 
Aflevering af motorer skal ogaa ske pi denne adresse after endt 
brug. I Abningstiden. 

3. Udlejning vii foregi pi folgende betingelser: 

a) Depositum 	kr. 3oo,00. 
b) Leje pr. dag 	kr. 75.00/9 HK benzin. 5o.00/4 HK benzin. 
c) Leje pr. dag 	kr. 4o,00/EL-motor. 
d) Leje/weekend 	kr. 125,00/9 HK benzin, ioo.00/4 HK benzin. 
e) Leje/weekend kr. 6o,00/EL-motor. 

Depositum vii bilve tilbagebetait ved aflevering at motor i hel 
og rengjort stand. 
Depositum erigges ved leje af motor. Lejen kan modregnes i dat 
betalte depositum under forudstning af. at motoren afleveres 
I hel og rengjort stand. 

4. Ved leje at motor foiger der an fyldt 22,7/11,o ltr. tank med. 
Og denne afleveres Igen til fyidning efter endt sejiads hos 
Dane R. Henry. 
Ved leje of motor vii der iigeledes altid foige die med. 
Der ma kun benyttes den udleverede olle, son udleveres af 
Dane R. Henry. 
Ved leje of EL-motor vii der altid folge at fuldt opladet 
batteri med til Ca. 8 - lo timers forbrug. 

5. Der udleveres ved leje altid at st vrkt0j og reservedeie. 
Og disse afleveres i samme stand/antal efter endt brug. 
Hvis der han vret problemer, laves der an hue rapport til 
Dane R. Henry. saiedes at motor ken bilve reparerat og gjort 
kiar til brug igen hurtigt. 

6. Lejen for motorene skal hvile I sig seiv. Evt. overskud hen-
1gges til service og til evt. ny(e) kob af motorer efter behov. 
Dane R. Henry star for og sorger, at motorerne altid er I 
forsvariig og sajikiar stand. 

7. Ved leje at motor udleveres der specielt materiale. sow er an 
vejiedning I brug og anvendelse af motor. 
Og denne SKAL noje folges for bedst og stOrste slkkerhed til søs. 

8. Overtrde1se at de udleverede regler og materiale for benytteise 
af forenlngens motorer vii automatisk medfre ekskiusion at 
Lystfiskerforenlngen "NEPTIJN". 

Be sty re 1 sen 

23/5-1991. 
HENRY's FISKEGREJ 

FREDERIKSDALSVEJ 136 

283o VIRUM. 

PT' 	I I Q' 	fl 7 

RI 



10 	KARAKIERISTISKE VEJRSITUATIONER I DANMARK 

Henrik Voldborg 

Fig. La og lb viser et eksempel cA en sydvestlig hojdestrmning over 

Danmark, hvilket er temnielig almindeligt. 

Danmark ligger nord for Polarfronten, der danrrer grnsefladen meliem 

maritim tropikiuft over Meliem- oq Sydvesteuropa og maritirn polariuft over 

De Britiske øer og Skandinavien. Det sea, at Danmark har sydvestlig vind, men 

luften er I virkeligheden af arktisk oprindeise (se grundkortet). Idet vi ser 

bort fra rnuiig frontregn en overgang over det sydlige Danmark pA grund af 

frontblqen ved Holland, der hurtlgt bevger sig mod østnordøst, vii dette 

strømningsbillede i store trk give fsigende vejrtype: Alle Arstider: Veks-

lende skydkke og byger i strre eller mindre antal. Luften er jo oprindelig 

kold, men pA sin vandring buyer den opvarmet nedefra, hvilket bevirker en 

instabilisering af luftmassen. Dette giver anledning til konvektive opvinde, 

hvorved fugtigheden transporteres op i atmosfren, heraf bygerne. Til gengaid 

er luften i de jordnare lag nor-malt ret tor og klar udenfor bygerne. 

Om vinteren (soar i eksemplet) vii det trods luftens arktiske oprindel-

se vere miidt pA grund af den lange vandring over relativt varmt hay. Oar sam-

meren vii denne situation give ret køligt (dog ikke ekstrernt kligt) vejr. 

Situationen forekommner afte til aile Arstider, men soar regel er tryk-

systemerne svagere am sommeren. 

Vi vii nu se pA, hvordan vejret i Danmark yule vere, hvis man tanker 

sig hele stramningsmnstret forskudt 10 breddegrader mad ford. Vi ville da 

ligge nar det sydlige hjtryksbelte, og polarfronten ville ligge et godt styk-

ke nord for Danmark, d.v.s. vi ville ligge I en varmsektor. Igen vii vinden 

vere sydvestlig, men luften nu have en oprindelse under sydlige himmeistrg. 

Dette vii am vinteren medføre mildt, overskyet og diset eller tAget vejr, men 

ingen vsentlig nedbør. rjndertiden kan det dog blive koldt (endda frost) over 

den sydlige del af landet, idet luften her strømmer deivis ud af højtrykket 

over Centraleuropa. Denne iuft vii have hvilet lnge over kontirrentet og der-

ved v--re bievet afkøiet ved strAling. I hjden vii der derimod vere vararluft, 

d.v.s. atmosferen er overordentlig stabil, hvilket fremmer tAgedannelse og 

lave skyer. 

Cm somsneren\vii denne situation oftest medføre ret varmt og tort vejr 

med diset soiskin, og det vii endda kunne blive meget varmt i kantinentaliuf-

ten over det sydlige Danmark. Det tilfOjes, at denne situation er ret sjlden 

t salve Mjsommeren, men of te karakteristisk for den sAkaldte "Indian-summer, 

betegnelsen for en periode med varmt sommervejr i begyndelsen af efterAret. 



556 

564 

11 

Fig. Ia 	500 tub. 

Fig. lb 	Grundkort. 



P5 fig. lila og Ilib ses et kraftigt statioriart hojtryk over De Bri-

tiske øer. Hojtrykket er et styreride system, og de vandrende jordiavtryk 

styres derved i en bane fra meiiemste Nordatiant op til Sydostgronland, bOjer 

herefter mod Ost og senere sydost hen irnod Skandinavien og Vestrusiand. 

Danmark ligger i en strnmning af oprindelig subtropisk varmiuft, der alts ad 

en stor omvej kommer md fra nordvest. Ganske vist ligger der en koidfront 

lige nerd for Danmark, der hurtigt forskydes sydover, hvorefter maritim polar-

iuft trenger md over landet en kort overgang, men i forbindelse med det Ost-

qáende lavtryk ved Angmagssalik vii fronten hurtigt vende og gá nordover i-

gen. I den forhándenvarende situation er den maritime polariuft nord for 

fronten blevet opvarmet sâ meget af GoifstrOmmen ud for Vestnorge, at den 

egentlig ikke medforer vasentligt koidere vejr i Danmark. Rigtig koid iuft 

finder vi fOrst  øst for okkiusionen i Den Botniske Bugt; desuden strOmmer der 

arktisk luft ned til Nordvestnorge pa bagsiden af jordiavtrykket, men denne 

ken ikke nâ Danmark. 

En situation som den viste vii om vinteren nasten altid medfOre miidt 

og overvejende tort vejr, det sidste fordi det meste af vanddampen udfaldes 

scm nedbOr iangs den norske vestkyst, hvcr luften tvinges til at stige op 

over fjeidene. End ikke fronterne vii nor-malt give vesentlig nedbOr, nár de 

kominer fra den kant. Ved nedsynkningen mod Danmark udtOrres luften, og vi her 

i eksemplet haft forársagtigt soiskinsvejr med temperaturer op til 9 graders 

varme. Imidiertid ma man i denne situation aitid vere forberedt pa, at kold 

left med kort varsel kan trnge ned fra nordOst pa bagsiden af et af de van-

drende lavtryk, hvis dette buyer dybt nok. I eksemplet skete dette tre dage 

senere, hvor vi bag pa en af koidfronterne fik en pludseiigt opstaet nordOst-

hg kuuing eq et temperaturfaid fra fiere varmegrader til Ca. 6 frostgrader 

i iObet af en times tid. 

Den viste situation er sjeiden em sommeren, da luften da normalt er 

strkt opvarmet over Rusland. En mere almmndehig sommersituation er den, hvor 

trykbiiiedet er rykket en afstand svarende til Ca. 10 breddegrader vestpá, 

d.v.s. med det styrende hOjtryk over melhemste Nordatiant. Dette vii i Danmark 

medfOre hyppige passager af vandrende lavtryk fra nordvest, d.v.s. ustadigt 

vejr, eq som regel fkstremt koiigt sommervejr. Ogsá em vinteren vii dette 

medfOre ustadiqt vejr, men med meget skiftende tempera turforhoid. 

Hvis vi omvendt tanker os trykbiiledet rykket et tilsvarende stykke 

ostpa, yule vi have hotryksvejr med trykrnaximum lige syd for Danmark, d.v.s. 

i en svag vestlig huftstrom. Dette vii em vinteren medfore ret miidt eq taget 

vejr, am sommeren derimod solrigt og temmelig varmt vejr. 

12 
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ilg. lila 	500 mb. 

Fig. Ilib 	Grundkort. 
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Arette 1ra 

I'Pserne... 

Sendag d. 29/3-92 var min kammerat og jeg en tur i kano pA Melleen 
Vi skulle selvfelgelig fiske lidt efter gedder, og jag tog en rod 
Fat-rap wobler pa. Efter Ca. 1/2 times fiskeri og et par hug fik 
jeg dagens ferste fisk - en fin gedde pa 3,6 kg, der hurtigt blev 
genudsat 
Det gay seivfolgeiig blod pa tanden. Og efter endnu 1/2 time kom 
"bundhugget". Jeg kunne mmrke med det samme, at den var stor. 
I starten gik den roligt sidelmns og var ikke til at rokke ud af 
kurs - slet ikke med min 0,23 line! Forst efter 5 mm. sa jeg 
fisken - en flot storgedde, men kun kroget med en krog i overmunden. 
Sider skulle for alt i verden holdes stram line hele tiden. 
Endelig 15 den pa siden og nettet kom under. Men det var for smat. 
Og fisken begyndte igen at tage udløb. Iii sidst efter 15-20 mm. 
var fisken sa trmt, at jeg kunne tage fat om nakken pa den med de 
yderste [ingerspidser og prove at bukke den sammen, sa den kunne 
vmre I fangstnettet. 
Det forsog mislykkedes ogsa, da min kammerat fik fat i wobleren 
med nettet, sA krogen røg ud af geddens mund. Si var der naturligvi5 
intet vaig - den skulle handlandes selvom den var sa bred over 
nakken, at jeg kun lige akkurat kunne fi fat' Men op kom dyret da, 
og den 15 heldigvis stille og roligt i skedet pa mig, da vi roede 
i land. Den kom hurtigt pa vgten, som først stoppede ved 9,025 kg. 
En rigtig bamse pa kun 95 cm! Efter fotografering blev den sesat 
igen, og efter lidt kunstigt andedrat forsvandt den med et stort 
skvulp. 	- 	Hvilken dag! 	

Flemming Scheufens. 

Lyngby d. 19 / 5 - 92 

Jeg vii hermed berette cm en dejlig dag pA Oresund, i min ejen 
hue jolie. Udgangshavnen var Skovshoved. 
Efter at have prevet at dybdetroile adskilhige gange uden det 
helt store resultat, lykkedes det mig, pA stor bededag, at lande 
en stor haverred pAL hele 7,0 kg / 75 cm lang. 
En rigtig sildeeder ( omkredsen Var 53 cm ) 
Den huggede underligt nok pi den stang som jeg fiskede med i 
overfiaden. 
Fangsten foregik ovre ved L.andskrona d. 15 / 5 - 92 ki. 9.45 

Med venlig hilsen 
Henrik Mortensen 
Frem 31 
2800 Lyngby 

xii "4711- 



I U R R E F E R A I E R. 

Med 5 deltagere p5 den snart kiassiske Lagan-tur d. 24/4-26/4-92 
faldt vi j 	ikke ligefrem over hinandens ben! Men tidspunktet var 
godt nok valgt til at prove bade Vanneen og selve Laganelven. 
For alle fik "fedtfinnefisk" pA krogen. Skent Vanneens ørred er 
smA men trinde som grise, sS lykkedes dot for formanden at liste 
en gammel kanibal of en bkorred pA krogen pA et belt umuligt sted 
af Sen. Akrobat OH--H! Og med en vgt pS den rigtige side af 
ki logrammet 
I Lagan var det helt ude ved mundingen dot foregik. Erik Smidt 
tegnede sig for 3 blankfisk. Men junior Anders Boje tog dog afgjort 
turens storste og bedste fisk, en blankfisk pi 1,5 kg. 
Jo, det var atter en dejlig tur! 

Det var med nogen spending vi tog pS Esrum so-turen d. 3/5-92. 
OgsA her en af de kendte ture blandt sofiskerlet. For Esrum sø er 
kendt som en Sen "starter' (kuldecenter i Gribskov). 
Kristian havde medbragt agnfisk, sA flu kunne gedderne bore vente 
sig! Men agnfisk var ikke agnen den dag. Det blev jiggen, som flu 
fristede sve1 aborrer som gedder. Junior Martin K. Rasmussen tog 
turens storste gedde pA 5,5 kg pS jig. Ellers blev det til et par 
genudstrere pA 1,7 og 1 kg. lalt kom der 7 aborrer op med en 
snitvgt pi 800-900 g, g1delig stor i forhold til andre Sr. 
Aborrene var trge i det endnu kolde vand. Og vi blev ogsA generet 
af en tiltagende vind og belger. SA det inderste of Kobrk vig var 
det bedste bud. Men nste tur, si kan de bare vente sig' 

J.O.R. 

Lagans blankfisk var i hugget. 
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VEOR. 

TORSKEPOKALEN: En evigt vandrende pokal I rent 
sølv. Tildeles for den i ârets lob storst fangede 
torsk pa en af foreningen arrangeret tur. 
Den heldige fanger far sit navn indgraveret pt 
pokalen og bar da denne staende hjemme til neste 
pokalars begyndelse. Modtager sa et erindrings-
krus med handmalet bomarke. 

SALTVANDSPOKALEN, "THORKILD OLSEN's RESPOKAL": 
En evigt vandrende pokal i sølvplet. Tildeles for 
den enkeitfisk, der I ârets lob har opn.et højestE 
point efter følgende pointsystem, hvor: 
TORSK 15,o kg 
SEJ = 	6,o kg 
HAVKAT 4,0 kg 
HORNFISK o,7 kg 
HVILLING = 	1,o kg 
ISING = 	o,.3 kg 
KULMULE = 	4,5 kg 
LANGE = 	8,o kg 
LUBBE 5,0 kg 
MAKREL = 	o,9 kg 
RØDSPATTE 1,o kg 
RØDTUNGE = 	o,4 kg 
SILD = 	0,4 kg 
SKRUBBE = 	0,5 kg 
TUNGE = 	o,8 kg 
PIGHVARRE = 	3,0 kg alle er sat til 100 

point. 
Fangeren far sit navn indgraveret og bar pokalen 
staende til naste pokalârs start. Der gives sâ 
erindringsplakette. Fangsteri ekal dokurnenteres 

for bestyrelsen enten vod forevisning og/eller 
vidne - billede. 
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FERSKVANDSPOKALEN (GEDDE, ABORRE, SANDART): 
En evigt vandrende pokal I sølvplet. Tildeles 
for den enkeitfisk, der I Arets lob har opnet 
hjeste point efter et pointsystem, hvor: 
GEDDE lo,o kg, ABORRE 1,5 kg og SAF'IDART= 7,o kg 
alle er sat til loo point. 
Fangeren ftr sit navn indgraveret og har da 
pokalen sttende hjemme til naste pokalârs start. 
Der gives erindringsplakette her. Fangsten skal 
kunne dokumenteres for bestyrelsen enten ved 
forevisning og/eller vidne - billede. 

POKAL FOR IDELFISK (LAKSEFISK): 
Pokal I rent sølv. Tildeles for den i Arets lob 
størst fangede laksefisk fanget I Danmark. Ge1der 
for alle laksefisk taget i her, søer, pt kyst, 
defineret som naturlige, frie vande. Fisk fra 
Put and Take- og dambrugsvande er udelukket til 
denne pokal. Pokalen tildeles den fanger, der I 
rets lob har opnet højeste point efter følgende 

pointsystem, hvor: 
LAKS 	 = 8,o kg 
HAVØRRED 	= 5,0 kg 
KILDEØRRED 	= 1,o kg 
BRiKØRRED 	= 1,o kg 
SØØRRED 	= 3,5 kg 
REGNBUEØRRED = 3,o kF alle er sat til loo point. 
Den heldige fanger far sit navn indgraveret ph 
pokalen og har denne stende til nste pokalars 
start. Der gives erindringsplakette her. 
Pokalen er evlgt vandrende. Og her g1der, at 
fangsten skal kunne dokumenteres for bestyrelsen 
enten ved forevisning og/eller vidne - billede. 

POKAL FOR LAKSEFISK (PUT AND TAKE-VAND): 
Pokal i sølvplet. Tildeles for den i hrets 1b 
størst fangede laksefisk fanget I Danmark! Ge1der 
for laksefisk fanget I registrerede Put and Take-
vande! Pokalen tildeles den fisker, som I Arets 
lob har opnet højeste point efter følgende point-
system, hvor: KILDEØRRED= 1,o kg, BKøRRED= 1,o kg 
og REGNBUEØRRED= 1,5 kg alle er sat til loo point. 
Den heldige faner ftr navn indgraveret pa pokalen 
og har denne staende til nste poka1irs start. 

Der gives erindringsplakette her. 



Pokalen er en evigt vandrende pokal. Ogsi her 
gider, at fangsten skal kunne dokumenteres for 
bestyrelsen enten ved forevisning og/eiier vidne-
bliiede-fangststed. 

POKAL FOR MEDEFISK, FERSKVAND: 
En evigt vandrende pokal I poleret aluminium. 
Denne pokal tildeles for den i Arets lob største 
enkeitfisk fanget I Danmark, beregnet efter det 
anførte polntsystem. Biandt de nedenfor anførte 
fiskearter skal fisken have opnet højeste point, 
idet de enkeite kg-angiveiser 	loo point: 
BRASEN 	 = 3,5o kg 
KARPE 	 = 6,00 kg 
KARUSSE 	 = 1,5o kg  
GRISKARPE 	 = 5.00 kg 
RINTE 	 = 2,5o kg 
RUDSKALLE 	 - l,00 kg 
SKALLE 	

= 
 

AL 	 = 1,75 kg' 	- 
KNUDE 	 = 3,00 kg 

Andre arter vii kunne komme til senere! 
Fangeren fir sit navn indgraveret ph pokalen og 
har da pokalen stAende hjemme til nste pokairs 
start. Der gives erindringsplakette her. 
Fangsten skal kunne dokumenteres for bestyrelsen. 
Da medefisk I høj grad genudsattes, vii vidne og 
heist farvefoto vre rimeligt. 

POKAL, "ARETS LYSTFISKER": 
Tildeles det medilem, der I Arets iøb i ord eller 
gerning har gjort en sa3rlig indsats i 
Navnet/Arstal indgraveres pa pokalen, 
I hjemmet til nste pokalârs start. 

foreningen! 
og den star 

For alle pokaler gaider det, at pokalaret følger 
regnskabsaret (1/lo-3o/9). Pokalerne uddeles da 
pt den arlige generalforsamiing. Det er en forud-
stnIng, at alle fisk er fanget pa sportsiig vis. 
I tI1fIde af wegtiighed er linetykkeisen afgørende 
Er denne ogsa ens, foretages 1odtrekning. 

Anmeldeisesfristen er for alle pokaier 1 maned! 

Bestyrelsen. 

20 
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Fangstrapporter 

Siden april-nummeret af bladet er der indkommet 
endnu tre fangstrapporter: 

FLEMMING SCHEUFENS har atter haft et godt tag i 
gedderne. For nu har han slAet sin egen rekord. 
Søndag d. 29/3 fangede han i Mølleen p5 0,23-
line en GEDDE pA hele 9,025 kg, 95 cm. D. 8/3 
blev det kun til en "hue" en pA bare 6,3 kg. 
Begge blev straks genudsat. 

JØRGEN S. THOMSEN besøgte d. 21/4-92 Tranesø 
ved Hojby. Det gay en svrvgter af en flot 
REGNBUEØRRED pA ikke mindre end 6,5 kg, 76 cm. 
Redaktionen er lovet et billede af dyret! 

OgsA HENRIK IIORTENSEN har slAet til igen! 
Han var d. 15/5-92 pA dørgefiskeri pA Oresund. 
Det blev til en bamse af en 1-IAVØRRED pA 7,0 kg, 
bare 75 cm lang men 53 cm om livet! En rigtig 
"sildeder"! Se ehlers fangstberetninger og 
turreferater andet sted i dette blad. 

Pokaloverslgt 
TORSKEPOKA LEN: 
1. Niels Erik Modvig, 	torsk 	6,0 kg 
2. Jens østerby, 	 torsk 	5,5 kg 

SALTVANDSPOKALEN: 
1. Michael Hylle, 	 rødsptte 	2,515 kg 

FERSKVANDSPOKALEN: 
1. Flemming Scheufens, gedde 9,025 	kg 
2. Flemming Scheufens, gedde 8,4 	kg 
3. Flemming Scheufens, gedde 6,3 	kg 
4. Martin 	K. Rasmussen, gedde 5,5 	kg 

ØRREDPOKALEN: 
1. 	Henrik Mortensen, 	havorred 	7,0 kg 

ORREDPOKAL/PUT AND TAKE: 

I. Jørgen S. Thomsen, 	regnbueørred 6,5 kg 



Vinterprogram LFF. NEPTUN 
OBS ! ALLE DE FASTE MØDEDAGE ER DENNE SS0N IGEN ONSDAGE 

1992: 	VRKSTEDSL0KALE 	 KLIIBLOXALE 

23/9 
30/9 Spinnere/woblere. 
7/10 Spinnere/woblere. 

Efterârsferie 
21/10 Pirkestobning. 
28/10 Pirkestobning. 
4/11 - 
11/11 - 
18/11 - 
25/11 Gedde/sandartfiskeri/grej 
2/12 - 
9/12 - 
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Videoafteri, opIg til sson. 
Hyggeaften. 
Hyggefaten. 

Hyggeaften 
Hyggeaften. 
Vedligehoidelse af grej 
Fluebinding. 
Fluebinding. 
Hyggeaften. 
Foredragsaften (se bladet). 
Julehyggeaf ten. 

1993: 

6/1 	 - 
13/1 	Pirkestobning. 
20/1 	Pirkestobning. 
27/1 
3/2 
10/2 

Vi nter fe tie 
24/2 Spinnere/woblere. 
3/3 Spinnere/woblere. 
10/3 Blink 	og 	div. 	smting. 
17/3 - 
24/3 Karpefiskeri, 	grej. 
30/3 Karpeliskeri, 	boilies. 

--------P&skeferie 
14/4 - 
21/4 - 
28/4 Medefiskerj, 	forfoder. 
5/5 - 

Videoaf ten. 
Hyggeaften. 
Hyggeaften. 
Fluebinding. 
Fluebinding. 
Grejauktion. 

Hyggeaften. 
Hyggeaften. 
Hyggeaften. 
Foredragsaften (se bladet). 
Hyggeaften. 
Hyggeaften. 

Fluebinding. 
Fluebinding. 
Hyggea f ten.  
Vi deoa I ten. 

Sson slut 

Disse anfarte dage er f11es temadage for bide seniorer 
og juniorer. 

' 	AL pirkestobning, grejfremstilling, stangbygning foregr 
I lokale nr. 73 (vmrkstedslokajet). 

AL fluebinding, film, foredrag, meder, 1itteratur1sning 
foregr i lokale nr. 69 (kiublokalet). 

Specialarrangementer indpasses elter wedlemsensker ved 
henvendelse til foreningens formand. 

RET TIL £NDRINGER I DET TRYKTE PROGRAM FORBEHOLDES !!! 

MØDETID ALLE ONSDAGE: 	 KL. 19 - 22. 

MBDESTED: FORENINGSLOKALERNE NR. 69 og 73. ASKEVNGET 10, 2830 VIRUM. 

NEPTUNTh bestyrelse 

Juli 1992. 
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Ordensreglement 
I)esvwrre er del ndvendigl at gentage ordensreglemen(et for hnig af kiublokalerne i hvert 
nuinmcr af hiadet, primert fordi mange "glemmer at rydle op efter sig. 

§1. Ophold i lokalerne skal ske I god ro pg orden. 

§2. Den til en hver tid ansvarlige leders anvisninger SW følges. 

§3. Den/de ansvarlige Ieder(e) skal drage omsorg for at arhejdshorde, gulv mm. rengres p 
passende vis, samt at vrktj og andre genstande Iges pA plads igen 

§4. Vrn om invenaret, de( er forhudt at vippe pA stolene. 

§5. Nøglerne skal altid vre i den/dc ansvarlige leder(es) vare(g, som skal serge for at 
lokalerne alij.4 forlades med Iáste dare og slukket lys. 
Lin af nglcr til lokalerne kan kun lade sig gore efter snug aftale med foreningens 
for mand. 

Foreningen rider over en lang rnkke høger og videolilm sum udlnes gLath  til medlemmerne, 
under forudstning at udlánet registreres pa de I klublokaler udlagte lister.amt at 
usJJne.peiio4en gores sjkort SQflhJIlUJigt. 

Nigler lii FISKERINGEN's faciliteter kan kun hestilles hos foreningens kasserer mod hetaling 
af depositum pa so kr pr. ngle. 

W's .to) M4' 41  :iU4jjP:lt4IM  ipj' 	iit 

Foreningen hat føtgende stofmnrker, 
emblemer og klistermnrker pa lager, nogle 
dog I hegrnnset antal. Priserne ligger 
mellem 12 og 25 kr. 



FREDERIKSDALSVEJ 136 
2830 VIRUM 
TLF. 42 85 59 70 
SANDORM • MADDIKER • AGNFISK -. 

10 ARS JUBILJEUMS UDSALG 

Starter 	Lordag d. 5 sep. kI. 8.00. 

Slutter 	Lørdag d. 12 sep. kI. 13.00 

I denne periode gives 25% rabat pA alle ikke nedsatte produkter. 

Der vere skiftende daglige tilbud - helt uden sidestykke. 

Op til 50% rabat pA SAGE®  - klinger og stenger 

Kom og køb SAGE®  klinger til efterArets og vinterens stangbyggei 

Daiwa Pirkest for 598,- 	Nu kun 398,- 

Cardinal C4 - I det gamle uopslidelige design - kun 799,- 


