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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 

Formand: Henning Loesch  40 83 23 00 

 Langebjerg 10, 4.th, 2850 Nærum e-mail henning@loesch.dk 

 

Næstformand: Jørn Qvist  20 32 92 80 

 Caroline Amalie vej 67A 

 2800 Kongens Lyngby                  e-mail jorn_qvist@hotmail.com 

 

Kasserer: Leif Djurhuus  28 90 15 13 

 Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund e-mail kasserer.neptun@gmail.com 

 

Sekretær og Niels Kjærgaard  40 60 63 14 

Bladredaktør: Klokkerbakken 7, 2830 Virum  e-mail n.kjaergaard@gmail.com 

 

Facebook og Michael Bo Munck  26 36 30 96 

Web-ansvarlig: Grankogle Allé 3, 2670 Greve e-mail     michael@intensiv-rengoring.dk 

 

Suppleanter: Dan Ekman   25 12 64 83 

 Vangeledet 8, 1.th., 2830 Virum e-mail danekman@outlook.dk 

 

  

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

 Askevænget 10, 2830 Virum 

 

Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 

 

Turtilmeldinger: Næstformanden 

  

Bankkonto: Lystfiskerforeningen  NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 

 Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 

 

Næste blad: September 2021 

 

 

Bidrag til Bladet:  Bidrag til Niels Kjærgaard eller Formanden og gerne som e-mail 

 

 

Fangstrapporter:  Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 

 

Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Niels Kjærgaard 

Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 
 

  

http://4.th/
mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:jorn_qvist@hotmail.com
mailto:n.kjaergaard@gmail.com
mailto:danekman@outlook.dk
http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/


NEPTUN BLADET 
 

Nr. 1 Juni 2021 

3 

                               
 
 

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 fæl-
les 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: 750 kr. pr. år 
Juniorer: 250 kr. pr. år 
Familier: 950 kr. pr. år 
Passive: 250 kr. pr. år 
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NYT FRA BESTYRELSEN 
 

 
De sidste 18 måneder har været triste at komme igennem og for mange også medført 
alvorlige konsekvenser helbredsmæssigt og økonomisk. Vore tanker går til dem af vo-
re medlemmer og deres familier som er blevet ramt af Corona virussen og dens grim-
me eftervirkninger. 
 
Aktiviteterne i klubben har været stærkt påvirket af Corona epidemien. I 2019 nåede vi 
at gennemføre julefrokosten og nytårsturen og i 2020 januar turen, men generalfor-
samlingen, vor aftale med Forst og Jagthuset i april, ørred turen til Harasjömåla og 
kystturen måtte alle aflyses. 
  
Epidemien lettede hen mod sommeren og vi fik gennemført aftenturen med Fyrholm i 
juni, september turen med Teisten, Lagan turen (kun 4 mand) og fladfisketuren med 
Skjold i oktober for så igen at måtte aflyse julefrokosten, nytårsturen og januar turen 
med Fyrholm. Også klubaftenerne måtte aflyses da der blev indført forsamlingsforbud 
for mere end 5 personer.  
 
Heldigvis ser det nu ud til at epidemien er ved at komme under kontrol og her i som-
mer har vi kunnet gennemføre 2 arrangementer. Vi håber at udviklingen vil fortsætte 
positivt så vi også kan gennemføre efterårets planlagte ture og arrangementer.  
 
Bestyrelsen er gået i gang med at planlægge ture og arrangementer i 2022 og der vil 
komme nærmere besked om generalforsamlingen, som forhåbentlig kan gennemføres 
i januar 2022. 
 
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 fi-
skevand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 75 kr. per dag. Se nærmere på 
Fiskeringens hjemmeside.  
 
 

Regler for Torskefiskeri 
Gældende fra 1. januar 2021 

 
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i 
EU. Resultatet blev at Danmark fortsat vil være begrænset på linie med hvad der gjaldt 
for 2020. Det medfører at lystfiskeriet også i 2021 begrænses som følger: 
 
Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 5 torsk i perioden 1. april til  31. ja-
nuar.  
I februar og marts må man højst hjemtage 2 torsk dagligt. 

 
Små torsk må gerne genudsættes.  
 
 

NEPTUNS HJEMMESIDE 
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden inde-
holder planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den inde-
holder billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes 
det aktuelle og de tidligere blade.  
I lyset af Corona krisen vil vi også her annoncere eventuelle aflysninger af fiske-
ture og arrangementer. Hold øje med hjemmesiden og dine indkomne emails. 
 
 

Medlemskort 

 
Bestyrelsen arbejder konstant på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grej-
forhandlere 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. 

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Fladfisketur med Skjold 
 
Efter en skuffende fladfisketur i 2019, hvor vejret ikke var med os, så vendte lykken i 
år. 15 mand havde meldt sig til turen 24/10 og vi fik en dejlig klar dag med høj sol, kun 
lidt vind og ikke alt for generende understrøm. 
 

Skipper Kim satte kursen sydpå fra Vedbæk men første stop gav ikke ret mange fisk. 
Efter nogen tid brød vi op og fortsatte et stykke længere sydpå. Igen var fangsterne få 
og små så Kim vendte skuden og sejlede tilbage på Laus Flak. Og så skete der noget. 
Alle fik halet pæne rødspætter ombord – ja, en af vore gæster landede så mange som 
18 flade!! Der blev i alt fanget 93 fladfisk. Leif Djurhuus tog den største, en rødspætte 
på 1.150 gram, tæt forfulgt af Michael Blicher med en rødspætte på 1.050 gram og 
Bjørn Lund Hansen med en på 900 gram. 
 
Som ”bifangst” landede Morten Bang og Leif Djurhuus hver en Knorhane – de smagte 
rigtig godt siger Morten. 
 
hl 
 

 
 

Dyb koncentration 
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Leif med 1.150 gr. rødspætte  
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Coronaen stopper ikke Jan 

 
På trods af alle restriktioner, som for de fleste er blevet til mere hjemme end ude, har 
der ikke været noget til hinder for at kunne få frisk luft og lidt fornøjelse i de mange Put 
& Take søer på Sjælland.  
 
Jan og Henning ”Blik” har været flittige gæster i bl.a. Simons Put & Take.  
Her er Jan med en 3 kg. ørred han landede den 30/3 2021. 
 
 

 
  

Jan’s 3 Kg ørred  
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Jan’s kone kan skam også 
 

Mens jeg sad og nød morgenmaden fredag den 16. april, fik jeg lyst til en smuttur til 
Simons P&T, for at se om der ikke skulle være en enkelt fisk til mig. Vejret var rigtig 
godt, så jeg spurgte Birgit om hun kunne tænke sig at komme med. Den var hun straks 
med på, så jeg fik pakket noget grej, mens Birgit lavede kaffe og smurte nogle sand-
wich. Og så så tog vi af sted. 
 
Da vi kom til Simons P&T var alt lukket, selvom vi havde checket hjemmesiden, hvor 
der ikke var annonceret at søen var lukket den dag. 
Hvad gør man så? 
 
Vi valgte at køre på tværs af Sjælland til Store Rosenbusk, hvor jeg har fisket en hel 
del på det seneste. Der var ikke ret mange fiskere ude da vi ankom, så vi fik en god 
plads og kom i gang med fiskeriet – Birgit med Power Bait og jeg med Bombardo og 
flue. Det fik jeg ikke rigtig noget ud af, så jeg gik også over til Power Bait og prøvede 
først med en kugle med banansmag. Det brød fiskene sig heller ikke om, så vi skiftede 
til den gule med hvidløg. Og så skete der noget. 
 
Først fangede jeg en lille ørred, men konen syntes ikke rigtig at det var godt nok. Så vi 
samlede kræfter over en pause med kaffe og sandwich og kort tid efter landede hun en 
noget større ørred på et par kilo. Og så havde vi fået hvad vi kom efter  
Vi havde en rigtig dejlig dag og jeg er glad for at Birgit ville med på turen. 
 
Jan Bjørn 
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Birgit’s ørred 
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Henrik på jagt i det jyske 
 

Vi var 4 fiskevenner som tog til Varde Å i april måned i år. Vi havde bestilt overnatning 
ved Hodde Kro i nogle dejlige små hytter som ligger med udsigt til Åen. Selve kroen 
var jo lukket, men vi kunne godt bo i deres hytter og afhente varm mad fra køkkenet. 
 
Vi ville ikke være derovre på selve åbningsdagen som var fredag d.16. april. Der plejer 
at være rigtig mange mennesker. Vi kørte derover tirsdag d. 20/4 om morgenen og 
skulle køre hjem igen fredag d. 23/4 2021. 
 
Vejret var ikke det bedste de første dage. Det blæste meget, og gjorde fiskeriet be-
sværligt. Men om fredagen var vejret blevet godt, og vi fiskede fra tidlig morgen. Vi 
skulle køre hjem sidst på dagen. 
 
Det lykkedes mig af fange en fin blanklaks på spinner tidligt om formiddagen. Turen 
var reddet. Dejligt med en nylig opstegen blanklaks fra en dansk Å. 
 
Der blev fanget 4 laks den dag i hele åen, og den ene var min.  ”Super ”. En laks på 
7,4 kg.  90 cm 
 
Henrik Mortensen 

 
Henrik med den flotte laks på 7,4 kg 



NEPTUN BLADET 
 

Nr. 1 Juni 2021 

12 

Ny rekord på turen til Harasjömåla 
 

 
 

Mjöldrängen 
 

Igen i år havde vi lejet Fiskeringens hytte i Mörrum for at fiske efter regnbueørreder i 
Harasjömåla. Huset var booket fra søndag 2/5 til torsdag 6/5 med planlagt fiskeri den 
3., 4. og 5.  
 
Planlagte ture i december og januar var blevet aflyst pga. Corona pandemien og den 
satte også sine spor på deltagelsen i turen til Harasjömåla. Der var oprindelig tilmeldt 9 
mand, men kravet om at man skulle i 10 dages karantæne ved hjemkomst til Danmark 
gjorde selvsagt at ”det arbejdende folk” måtte melde fra. Vi endte op med 5 deltagere 
nemlig Henrik Mortensen, Niels Elvig, Niels Kjærgaard, Claus Gjellerup og underteg-
nede. Niels K og Claus boede dog på Niels’s ”ødegård”. 
 
Middagsmaden var overladt til Henrik, Niels E og Niels K, som alle serverede dejlig 
mad. Det er utroligt hvor varieret man kan lave en mørbradgryde! 

 
Vejret viste sig ikke fra sin bedste side. Mens vejret var OK det meste af mandagen 
satte regnen ind midt på eftermiddagen og både tirsdag og onsdag havde vi stort set 
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heldagsregn. Men det forhindrede os ikke i koncentreret fiskeri fra omkring kl. 7 til om-
kring kl. 17 hver dag.  
 
Der blev fisket med flue fra båd, spinnere, blink, wobler og i mindre grad Power Bait, 
og resultatet må betegnes som overvældende. Langt de fleste ørreder blev fanget på 
flue og blink og som sædvanligt landede Henrik både den største og de fleste fisk. 
 
Mandag blev der taget 10 med den største på 3,1 kg. 
Tirsdag blev der taget 8 med den største på 3,9 kg.  
Onsdag blev der taget 11 med den største på 3,5 kg. 
 

 
 

Niels E 
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Henning 
 
 
Totalt landede 5 mand 29 ørreder med en samlet vægt på 83,1 kg. Til sammenlig-
ning fangede 9 mand på sidste tur 27 ørreder med en samlet vægt på 73,8 kg. 
 
Der er på Campen fortræffelige faciliteter til at rense og filettere fiskene, og i huset i 
Mörrum blev såvel filetter som hele fisk vakuum pakket og nedfrosset. 
 
En helt igennem vellykket tur – men gerne noget bedre vejr næste år! 
 
Hl 
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Fangsten er vacuum pakket og nedfrosset 
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MØDEPROGRAM FOR 2021 / 2022 

   
 Første møde efterår 2021     onsdag 11-08-2021 
 Sidste møde efterår 2021     onsdag 15-12-2021 
 Første møde forår 2022     onsdag 05-01-2022 
 Sidste møde forår 2022 onsdag 18-05-2022 
 
 

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 
Mødetid alle onsdage fra klokken 19 til klokken 22. 
 
De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 
 
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre uge-
dage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værk-
stedet). 
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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POKALJAGTEN 2020 & 2021 
Pga. alle Corona ændringerne er perioden udvidet til hele 2020 og 2021 

 

 
 

SALTVANDS POKALEN 

Henning Loesch 18/01 2020 Torsk 2,8 kg. 16 point 

Michael Bo Munck 09/06 2020 Torsk 2,5 kg 15 point 

Henrik Klentz 17/06 2020 Torsk 3,1 kg. 18 point 

Jan Wolf 05/09 2020 Torsk 2,7 kg. 16 point 

Leif Djurhuus 24/10 2020 Rødspætte 1.150 gr. 60 point 

Michael Blicher 24/10 2020 Rødspætte 1.050 gr. 55 point 

Bjørn Lund Hansen 24/10 2020 Rødspætte    900 gr. 47 point 

 

TROLLING POKAL 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 

Dan Ekman 11/04 2020 Havørred 2,6 kg. 37 point 

Henrik Mortensen 23/09 2020 Laks 4,8 kg. 34 point 

Henrik Mortensen 24/09 2020 Laks 7,1 kg.  51 point 

Henrik Mortensen 24/09 2020 Laks 7,9 kg. 56 point 

Henrik Mortensen 23/04 2021 Laks 7,4 kg. 53 point 
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TORSKEPOKALEN 

Henning Loesch 18/01 2020 Torsk 2,8 kg.   

Henrik Klentz 17/06 2020 Torsk 3,1 kg.   

Jan Wolf 05/09 2020 Torsk 2,7 kg.   

 

PUT & TAKE POKALEN 

Jan B. Nielsen 30/03 2021 Regnbueørred 2,8 kg.   

Henrik Mortensen 04/05 2021 Regnbueørred 3,9 kg.   

Henning Loesch 04/05 2021 Regnbueørred 3,6 kg.   

 

FLADFISKEPANDEN 

Leif Djurhuus 24/10 2020 Rødspætte 1.150 gr. 60point 

Michael Blicher 24/10 2020 Rødspætte 1.050 gr. 55 point 

Bjørn Lund Hansen 24/10 2020 Rødspætte    900 gr. 47 point 

 

FERSKVANDS POKALEN 

Dan Ekman 01/06 2020 Sandart 6,3 kg. 97 point 

Dan Ekman 05/06 2020 Aborre 1,510 kg. 94 point 

Dan Ekman 05/06 2020 Aborre 1,330 kg. 83 point 

 

ALL-ROUND POKALEN 
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Klubture og Arrangementer 2021-2022 
 
ONSDAG 9-06-2021 17:00 – 

22:00 
TORSKE AFTENTUR, FYR-
HOLM, KALKBRÆNDERIHAV-
NEN 

STJERNETUR 
HELE SKIBET – 20 pladser 
KLUBTILSKUD 

LØRDAG 4-09-2021 08:00 – 
14:00 

SILD-MAKREL-TORSKE TUR, 
TEISTEN, RUNGSTED 

HELE SKIBET 20 pladser 
KLUBTILSKUD 

LØRDAG 16-10-2021 07:00 – 
12:00 

FLADFISKETUR, SKJOLD, 
VEDBÆK 

15 pladser 

FREDAG 26-11-2021 18:30 - ??:?? JULEFROKOST  

TIRSDAG 28-12-2021 08:00 – 
14:00 

NYTÅRSTUR, JAWS, HELSIN-
GØR 

STJERNETUR 
15 pladser 

LØRDAG 22-01-2022 08:00 - 14:00 DRIV- / BULETUR 
FYRHOLM, HELSINGØR 

10 pladser 

 

STJERNETUR:  
På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk der er temaet for tu-
ren, 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: 
Jørn Qvist 20 32 92 80 eller e-mail  jorn_qvist@hotmail.com 
 
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk   
  

mailto:jorn_qvist@hotmail.com
mailto:henning@loesch.dk
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Fra årets Harasjömåla klubtur 
  

Henrik og Niels K i godt humør 
 


