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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN

NEPTUN er en forening for alle interesserede lystfiskere, som ved en
organisation ønsker at fremme deres fælles interesse. Foreningen søger gennem denne organisation først og fremmest at værne om vore
vande, samtidig 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:
Juniorer:
Familier:
Passive:

750 kr. pr. år
300 kr. pr. år
950 kr. pr. år
250 kr. pr. år
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Frank Lynge Larsen er død
Meddelelsen om at Frank døde den 30. april 2019 ramte os med sorg og refleksion.
Frank var et af Neptuns ældste medlemmer og en entusiastisk lystfisker, som altid deltog i klubbens aktiviteter såvel fisketurene som arrangementerne i klublokalerne. Særlig stor pris satte han på klubbens ture til Harrasjömåla på jagt efter regnbueørreder og
turene til Lagan, hvor målet var laksene. Og selv da kræfterne ikke længere rakte til så
meget fiskeri, insisterede han på at komme med for at nyde det sociale samvær, som
er så vigtig en del at klubbens ture. Så meget betød turene for ham, at han deltog i Harasjömåla turen i maj måned sidste år, selvom den faldt sammen med hans 80-års
fødselsdag. Frank var en dygtig og alsidig lystfisker og en god kammerat, som altid var
klar med hjælp og gode råd, når nogen havde brug for det.
Neptun fyldte meget i Franks liv, og vi skylder ham tak for det store arbejde, som han
har udført for klubben i mange år som bestyrelsesmedlem og sekretær, og også som
redaktør af Neptun Bladet.
I de senere år var Frank plaget af efterveerne af en problematisk operation, men han
fortsatte livet med lyst og entusiasme, indtil sygdommen fik overtaget. Han døde efter
nogle få dages indlæggelse, hvor man måtte se i øjnene at en helbredelse var udenfor
rækkevidde.
Frank var for os i Neptun en værdsat og respekteret ven, og vi har mistet et elskeligt
og ligefremt menneske, som vi kommer til at savne.
Ære være Franks minde

Franks 80 års fødselsdag
4

NEPTUN BLADET

Franks flotte 4,2 kg laks fra Lagan
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FRA BESTYRELSEN
LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
Indkalder til den årlige

Ordinære Generalforsamling
i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum

Onsdag den 22. januar 2020 klokken 19:30
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent
3. Beretning fra formanden
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for klubben
5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for:
5.1
5.2
5.3

Seniormedlemmer
Juniormedlemmer og
Familie-medlemskaber

6. Behandling af indkomne forslag.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 8. januar.
7. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Klentz er på valg. Han genopstiller
ikke. Der skal også vælges en afløser for Frank Lynge Larsen.
b. Bestyrelsessuppleanter
c. Revisorer
d. 1 medlem til Fiskeringens repræsentantskab
8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
9. Eventuelt – herunder uddeling af årets pokaler (suspenderet for 2019).
Reserver datoen og mød op med dine ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu
bedre!
Efter Franks’ bortgang og da Henrik Klentz desværre har været nødsaget til at trække
sig har vi et akut behov for nye medlemmer i Bestyrelsen.
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Gæstekort
Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort,
der giver ret til at benytte pågældende facilitet.
Medlemmerne kan dog på ”www.fiskeringen.dk” booke en gæst til en båd eller et fiskevand, man selv har booket og vil benytte. Se nærmere på Fiskeringens hjemmeside.

REGLER FOR TORSKEFISKERI
Som bekendt betyder de nu gældende regler for lystfiskeri i Østersøen (herunder Øresund) en
fangstbegrænsning på 7 torsk pr. fisker pr. dag i alle årets måneder. Disse regler gælder til og med
31. december.
Der forhandles nu om nye regler gældende fra 1. januar 2020. Desværre tyder alt på at kvoterne vil
blive reduceret næste år - måske helt ned til 2 torsk pr. mand/dag i februar og marts og 5 torsk pr.
mand/dag i årets andre måneder. Medlemmerne vil blive holdt orienteret på hjemmesiden og i det
næste klubblad.

NEPTUN’S Hjemmeside
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den indeholder billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden gengives
dette og alle tidligere blade på hjemmesiden. Meget interessant læsning!

Medlemskort
Bestyrelsen arbejder konstant på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grejforhandlere m.v. og har derfor lavet et medlemskort, så man overfor forretningerne kan
demonstrere, at man er medlem af NEPTUN og dermed er berettiget til fordelene. Når
vi har opnået medlemsfordele vil I blive orienteret pr. mail.
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Julefrokost
Klubben afholder traditionen tro igen i år julefrokost i klublokalerne den sidste fredag i
november. Vi mødes fredag 29. november kl. 18:30 og hygger os med rigtig god mad
og ”våde varer” efter behov. Tilmelding på klubaftenerne om onsdagen eller til formanden (helst pr. email).
Prisen for arrangementet er 50 kr. plus et eller andet spiseligt til det store ”tag-selvbord” eller ”noget på flaske”.

Billedet er fra sidste års julefrokost.
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FANGSTRAPPORTER
Januar drivtur med Viking
Vor normale februar tur blev i år fremskyndet til januar fordi da vi bookede turen i begyndelsen af 2018 var de gældende fangstkvoter for februar kun 3 torsk mod en kvote
på 5 torsk i januar. Sidenhen blev kvoterne forøget så vi i hele 2019 må fange 7 torsk
pr. mand pr. dag.
Vi havde booket hele skibet Juventus til 12 personer med afsejling fra Helsingør 19/1.
Men to dage før afgang fik vi meddelelse om at Juventus netop var blevet solgt og at vi
i stedet skulle med Viking fra Kulturhavnen. Ingen af os kendte til Viking så vi var jo
noget spændt på at se ”dyret”. Det viste sig at være et ganske stort skib med plads til
25-30 mand som hidtil har sejlet med turister, men som nu var blevet udstyret til fiskeri.
Skibet er ejet af Hans Hagerup og skal sejles af ham i samarbejde med Anders Christiansen, den tidligere ejer af Juventus (og Heidi, som vi har booket til en fladfisketur i
oktober).
Både Hans og Anders var ombord så med to skippere måtte det da blive en god tur.
Kursen blev straks sat mod Kobberværket, hvor der dagen før havde været gode fangster. Plads var der oceaner af på det store skib så der var ikke problemer med at fange
hinandens liner. Vejret var fantastisk med høj klar himmel, stort set ingen vind, ringe
strøm og en temperatur omkring +2 gr. Mågerne kredsede som sædvanlig omkring
båden og sulerne styrtdykkede fra stor højde ned efter sild og hvad der ellers blev
smidt ud når folk rensede fisk. Et imponerende syn. Og fiskeriet gik lige så godt som
vejret var, og alle nåede kvoten på 7 torsk. Ikke nogen kæmper, men fine torsk i god
kondition. De fleste fik torsk op til et par kilo. Den største på 3,5 kg. blev landet af Jan
Wolf. Og så var der jo lige Henrik Klentz som ikke kunne nøjes med at få fisk på krogen. En af mågerne fløj ind i hans line og blev fanget af ophængeren. Det var nu ikke
så sjovt, men med hjælp fra sidemanden lykkedes det at frigøre mågen, som ikke led
nogen skade. En super dag på Sundet.

Fra borde efter en vellykket tur med Viking
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Mågen slippes løs

Buletur uden buler
Buleturen den 4. februar blev ikke nogen succeshistorie. Den blev desværre endnu
dårligere end sidste års buletur.
7 mand var tilmeldt turen med Fyrholm fra Helsingør. Vejret var ok og skipper Hans
Hagerup kom før afgang under dæk for at høre om vi var til ”sikre” småtorsk eller hellere ville tage chancen for at lande nogle store torsk. Stemningen var klart for at forsøge
at lande stortorsken og Hans satte derefter kurs mod vandet nordøst for Hven.
Det tog det meste af en time at nå frem til stedet hvor der var chance for at finde buler
med stortorsk, men efter godt tre timers intens søgen måtte vi vende næsen hjemad
uden fangst. I alt var der omkring 25 mand ombord og det blev kun til en enkelt torsk
på 7-8 kilo. Der var flere andre både i området, men det er jo en ringe trøst at de heller
ikke fangede noget. På den tur havde det ingen betydning at der fra januar blev indført
kvoter for fangst af torsk i Øresund.
hl
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Store forventninger til buleturen

Super tur til Harasjömåla
Igen i år havde vi lejet Fiskeringens hytte i Mörum for at fiske efter regnbueørreder i
Harasjömåla. Huset blev booket fra 5/5 til 9/5 med planlagt fiskeri den 6., 7. og 8. men
som i tidligere år var det ikke nok for ”familietrioen” Michael, Andreas og Bent-Ole som
kørte hjemmefra søndag den 5. mens det endnu var nat, for at være klar søndag morgen klokken 6!! Det gav dem en ekstra dags fiskeri med en ørred på 1,2 kg. til BentOle og en på 2,9 kg. til Andreas.
Vi endte op med et hold på 9 mand nemlig Michael, Bent-Ole, Andreas, Bjørn Lund,
Niels Elvig, Jan, Henning ”Blik”, vort nye medlem Christoffer og undertegnede efter
nogle sørgelige frafald (Bent Roark og Frank), Henrik Mortensen som var kommet til
skade og Hans som måtte melde fra pga. flytterod.
Vejret var svingende med byger med hagl mandag og tirsdag og fint vejr men en del
blæst om onsdagen. Det tog dog ikke modet fra holdet som halede godt med fisk ind.
Om mandagen fik Bent-Ole 3 ørreder, Christoffer 2 og Henning ”Blik”, Bjørn og undertegnede 1 hver. Om tirsdagen forsøgte Michael, Bent-Ole, Andreas og Christoffer sig i
Fluestrømmen (alle for første gang med en fluestang i hånden) men det lykkedes dem
ikke at lande fisk. Vi andre fiskede traditionelt videre i Mjöldrängen hvor Jan landede 1
og undertegnede 3 ørreder. Fiskeriet fortsatte tidligt onsdag hvor dagen endte med 3 til
Bent-Ole, 3 til undertegnede, 2 til Andreas og 1 hver til Jan, Michael, Christoffer og Niels. Både Bjørn og Niels har været med tidligere men deres fangst i år var deres første
i Harasjömåla.
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Som sædvanligt var det kulinariske i topklasse og selv Andreas’ grillede pølser om
onsdagen lykkedes over forventning.
Resultatet af turen blev:
Henning Loesch
Bent-Ole
Andreas
Christoffer
Jan
Bjørn
Niels
Henning ”Blik”
Michael

7 stk / 23,1 kg
7 stk / 17,7 kg
3 stk / 9,7 kg
3 stk / 8,2 kg
2 stk / 4,2 kg
1 stk / 3,2 kg
1 stk / 2,8 kg
1 stk / 2,5 kg
1 stk / 2,4 kg

I alt 27 ørreder på tilsammen 73,8 kg med den største på 3,8 kg og et gennemsnit af
2,84 kg.
Hertil kommer at Andreas fangede en mindre gedde og Jan en stor brasen som begge
blev genudsat.
En i alle henseender vellykket tur 
hl

Andreas’s lækre grillpølser til frokost
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Vi nyder Henriks lækre mørbradgryde

Nils, den skal være sååååå… stor
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Kysttur ved Strandmøllekroen
Det er ikke altid at vejret den sidste klubaften inden sommerferien arter sig så godt at
det indbyder til at henlægge aftenen til stranden ved Strandmøllekroen i stedet for at
samles i klublokalerne. I år var vejret dog fint men fremmødet skuffende. Midt i maj
måned er der ellers gode muligheder for at fange ørreder, torsk, hornfisk og fladfisk fra
stranden eller fra høfderne syd for Strandmøllekroen. Den 15. maj var kun 4 fiskere og
nogle tilskuer mødt op men dem der var der hyggede sig. Og fiskerne fik da også noget på krogen. Leif tog nogle pæne hornfisk og Jørn Qvist nogle pæne flade.
Forhåbentlig bliver vejret også godt næste år ved afslutningen af vor møderække før
sommerferien og forhåbentlig bliver vi flere til at prøve lykken med fiskeriet og hyggen
på stranden.
hl

Kassereren demonstrer hvordan man fanger hornfisk
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Jørn fik sig nogle flade!!

Aftentur med Sværd
I lighed med sidste års aftentur havde klubben lejet hele båden og også ydet et betragteligt tilskud så medlemmerne kun betalte 100 kr. mens medlemmernes gæster måtte
slippe 250 kr. Denne tur i juni måned har altid været særdeles populær og det var der
ingen undtagelse fra på denne tur den 20/6. Med klubbens medlemmer og deres gæster blev vi 30 deltagere som sejlede ud fra Kalkbrænderihavnen kl. 17. Vejret var
overskyet men det holdt tørt og vinden voldte ingen problemer. Alle fik torsk med hjem
og langt de fleste de 7 torsk som p.t. er den tilladte kvote. Det blev til i alt 176 torsk –
ikke store men typiske sommertorsk. Turen var en såkaldt stjernetur med en præmie til
den der fangede den største torsk. Dan løb af med sejren og kunne foruden 7 torsk
tage hjem med en dejlig fiskestang doneret af Forst og Jagthuset på Ulrikkenborg
Plads i Lyngby.
hl
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Dan modtager den flotte præmie

Efter torsk og sild med Jaws
Efterårets torsk- og sildetur den 7/9 var desværre ikke noget at prale af. Der var tilmeldt 11 som for de flestes vedkommende blev en nultur hvad angår torsk. Vejret var
ok men det var ikke til at støve torsken op. Det blev til kun 5 torsk med den største på
ca. 2 kg. Til gengæld blev der taget mange sild og 5 makrel. En tur som ikke fortjener
megen omtale. Men sådan er det jo nogle gange.
hl
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Klubtur til Lagan
Efter at vi aflyste Lagan turen sidste år pga. manglende vand i elven tog vi chancen i
januar og bookede et hus ved Lagan i september med håbet om at der ville være nok
vand til at laksen ville vandre op mod Laholm. Vi fisker for det meste i den øvre del af
elven. Fiskeriet lukker med udgangen af september for alle med dagkort mens de som
har købt et årskort har tilladelse til at fiske indtil den 14. oktober. Vi forsøger altid at
lægge Lagan turen sidst i september, hvor chancerne for fangst som regel er størst.
Turen blev lagt i ugen fra 21. til 28. september. 8 havde tilmeldt sig men af forskellige
årsager måtte 4 desværre melde fra. Holdet bestod derfor kun af Henrik Mortensen,
Leif Djurhuus, Michael Munck (kun 2 dage) og undertegnede.
Henrik startede fiskeriet allerede lørdag ved 13-tiden. Han lykkedes ikke med at lande
fisk men havde en hård fight med en 7-8 kg laks som han mistede lige før den skulle
nettes. Leif og jeg ankom sent på eftermiddagen. Aftenen bød på Leifs hjemmelavede
frikadeller.
Søndag blev der lukket 69 cbm/sek ud hele dagen og vi startede fiskeriet ved 9-tiden.
Klokken 15 lykkedes det mig at lande en hunlaks på 3,8 kg / 78 cm. Henrik og Leif
havde en nuldag. Det lød på frikadeller og is om aftenen.
Om mandagen blev der lukket 100 cbm/sek vand ud hvilket burde forbedre fiskeriet.
Henrik startede med at miste 2 fejlkrogede og jeg mistede en stor korrekt kroget laks
lige før den skulle landes. Krogen havde simpelt hen rettet sig helt ud. Surt show. Vi
tog hjem sent på eftermiddagen uden fisk, men Henrik og Leif kørte tilbage efter middagen (Henriks dejlige mørbradgryde) og vendte hjem igen ved 20:30 tiden. Henrik
medbragte en hunlaks på 5,2 kg / 82 cm 
Tirsdag var vandføringen 120 cbm/sek og vi startede med at fiske kl. 7. Henrik fik et
par timer senere landet en hanlaks på 5,7 kg. /89 cm. Ingen fisk til Leif og mig.
Onsdag blev jeg hjemme med ”hold i ryggen” mens Henrik fangede en laks på 5,2 kg
/82 cm. Leif fik heller ikke noget den dag.
Torsdag blev det dog Leifs tur. Det lykkedes ham at lande en laks på 5,5 kg. Michael
sluttede sig til os andre men fangede ikke noget.
Fredag regnede det hele dagen men vi fiskede da bare alligevel. Der blev lukket 120
cbm/sek ud fra 8 til 13, hvilket er super godt, men blandt os lykkedes det kun Henrik at
lande fisk. En laks på 5,5 kg.
Resultatet på klubturen blev Henrik 4/21,6 kg, Leif 1/5,5 kg og jeg selv 1/3,8 kg.
Men der var alligevel kommet mod på at prøve igen. Henrik, Leif og jeg havde alle et
årskort og måtte derfor fiske i Lagan til midten af oktober. Henrik og Leif tog på en endagstur til Laholm 10/10 og den dag fangede Leif 2 på henholdsvis 4,8 og 2,3 kg mens
Henrik landede en på 4,7 kg.
Vi tog så alle tre på en endagstur 14/10 – sidste fiskedag før fredningen. Den dag satte
jeg personlig rekord med en hunlaks på 7,8 kg. og Leif landede en på 4,9 kg. Den dag
var desværre Henriks nuldag.
hl
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Henriks flotte laks på 5,2 kg

Leif fangede en flot laks på 5,5 kg
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Stilhed før stormen

Formandens rekord laks på 7,8 kg
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MØDEPROGRAM FOR 2019/2020
Sidste møde efterår 2019
Første møde forår 2020
Sidste møde forår 2020
Første møde efterår 2020

18-12 2019
08-01-2020
20-05-2020
12-08-2020

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum.
Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22.
De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer.
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugedage ved henvendelse til foreningsformanden.
Eventuelle særlige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vil blive meddelt ved sæsonstart og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen. Al grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værkstedslokalet).
Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublokalet).
Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes.

Husk at tilmelde dig julefrokosten!!
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POKALJAGTEN 2019

SALTVANDS POKALEN
TROLLING POKAL
POKALEN FOR ÆDELFISK
TORSKEPOKALEN
PUT & TAKE POKALEN
FLADFISKEPANDEN
FERSKVANDS POKALEN
ALL-ROUND POKALEN
Der er beklageligvis ”gået fisk” i opdateringen af fangstrapporterne hvorfor uddeling af
pokaler suspenderes for 2019.
Vi opfodrer alle til at indrapportere fangster i 2020 så traditionen kan genoptages.
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2019/2020
FREDAG 29/11 2019

18:30-??:??

JULEFROKOST I KLULOKALET

TORSDAG 28/12 2019

07:00-12:00

NYTÅRSTUR, HELSINGØR, JAWS

*** 15 pladser

Bestyrelsen vender tilbage med Klubture for 2020 i det nye år. Hold øje med
hjemmesiden og det næste klubblad.

*** STJERNETUR
På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk
der er temaet for turen, f.eks. på fladfisketuren er det kun fladfisk der er med i
konkurrencen.
Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen.
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser.
TILMELDING TIL BÅD- OG KYSTTURENE:
Henrik Klentz 46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER:
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk
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Henning, Bent og Frank på Oddenturen 2011

Frank fisker koncentreret efter laks i Lagan
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.

2 lystfiskere som vi desværre har mistet i år - ære være deres minde.
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