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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    45 42 37 41                          
                                    Nøddehøj 16, 2840 Holte                    e-mail       henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                           46 56 14 00 
                                    Nærumvænge 138, 2850 Nærum                  e-mail       hvk@comxnet.dk 
 
Kasserer:  Leif Djurhuus                       28 90 15 13 
                                    Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund     e-mail   kasserer.neptun@gmail.com 
 
Sekretær og               Frank Lynge Larsen  39 27 30 48 
bladredaktør:             Østerbrogade 165 

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

 
Facebook og Michael Bo Munck                                                                 26 36 30 96 
Web-ansvarlig: Parkvej 67,2830 Virum                                  e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

neptun.dk 
 
Suppleant: Dan Ekman  25 12 64 83 
 Uglevangen 3, 2830 Virum e-mail daninge@vip.cybercity.dk 
 
Klublokaler:             Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen,    Lokaler  Nr. 69 og 73 
 Askevænget 10, 2830 Virum 
 
Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 
 
Turtilmeldinger:       Næstformanden 
 
Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 
Girokonto: Lystfiskerforeningen NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 
 Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: marts 2015 

 
 
Bidrag til Bladet:      Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 
 
 
Fangstrapporter:      Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 
 
Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 
 

  

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:hvk@comxnet.dk
http://www.lystfiskerforeningen�neptun.dk/
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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 sø-
ger 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:                  750 kr. pr. år 
Juniorer:  300 kr. pr. år 
Familier:                  950 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Indkalder til den årlige 

Ordinære Generalforsamling  
i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum 

Onsdag den 21. januar 2015 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  Seniormedlemmer 
5.2  Juniormedlemmer og 
5.3  Familie-medlemskaber 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. januar. 
 
7. Valg 

Bestyrelsesmedlemmerne:   Henning Loesch,   Michael Bo Munch og   
Leif Djurhuus  er på valg. 
Bestyrelsessuppleanter, og 
Revisorer 

 skal vælges. 
  

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
 
9.  Eventuelt – herunder uddeling af årets pokaler. 
 
Reserver datoen og mød op med dine ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu 
bedre! 
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Opfordring fra bestyrelsen 
 

Som i så mange andre frivillige foreninger gælder det også for Lystfiskerforeningen 
Neptun, at medlemmerne viser tilbageholdenhed når det drejer sig om at medvirke til 
at lede og udvikle klubaktiviteterne. Det er imidlertid absolut nødvendigt, at der regel-
mæssigt tilføres bestyrelsen nye kræfter. De nuværende medlemmer har siddet i be-
styrelsen i en årrække og vi efterlyser nye medlemmer af bestyrelsen for at få tilført ny 
inspiration og nye initiativer for at sikre klubben på sigt. Klubben har 61 år ”på bagen” 
og skulle gerne blive meget, meget ældre. DERFOR meld dig under fanerne inden ge-
neralforsamlingen og kontakt formanden med dit tilbud om at indgå i bestyrelsen eller 
som suppleant. Det er vigtigt, og ikke så svært. 
 
Bladredaktionen efterlyser billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er 
ikke noget krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og bladet skal være ople-
velser fra klubture. Kom med jeres indlæg. Desto flere som skriver jo mere varieret og 
interessant bliver bladet. Og det er jo ikke noget besvær at sætte et par ord sammen 
og sende dem til redaktøren. 
 
Og så er der lige det med fangstrapporter. Send dem eller læg dem på hjemmesiden 
direkte. Pokaljagten for 2014 varer til 31. december. 
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NEPTUN’S 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 gengives 

det aktuelle og de tidligere blade. 

 

 
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 50 kr. per dag. Se nærmere på 
Fiskeringens hjemmeside. 
 

 
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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FANGSTRAPPORTER 
 

  

En beretning fra Øresund  
 

Efter at have fejret Palle og Inge ved deres guldbryllup, lørdag d. 29/3-2014,  valgte jeg at tage en tur på 

Sundet, i det dejlige vejr.  Jeg tog ud fra Skovshoved og valgte at tage over til Stengrunden på svenskersiden. 

Der skete ikke meget de første par timer, kun et par småtorsk, men så kom hugget. Jeg kører med 4 stænger 

på downriggerne og 2 stk. med sideplaner. Jeg ser ikke selve hugget på downriggeren, men ser en stor 

blankfisk springe ved den ene sideplaner. Hurtigt ser jeg at der er kontakt til fisken, og får hurtigt alle de 

andre stænger ind, mens jeg sejler videre. Nu stopper jeg motoren og kampen kan begynde. Det blev en 

dejlig kamp med fisken ude af vandet et par gange. Først da den kommer helt hen til båden ser jeg hvor stor 

den er, og får den sikkert i nettet.  Stor Laks i båden. Og så i Øresund! Den måler præcis 100 cm. og vejer 

10,8 kg.  Ny personlig rekord fra Sundet. Efter at have sundet mig lidt, bliver grejerne sat igen og nyt forsøg i 

samme område, men der sker intet, og efter 2 timer sejler jeg hjem.  

Det var i samme område jeg sidste år fangede en laks på 7,4 kg. 

 

Henrik 
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Forårets og sommerens fisketure 
 

 
 

BENT MED SPÆTTE FANGET PÅ PIRK 
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Foråret blev indledt den 3. maj med en fladfisketur med Marianne F fra Hundested. 
Klubben havde sørget for rigelig med børsteorm til alle – som sædvanligt indkøbt da-
gen før. Men ved ankomsten viste det sig at ormene var af ringe kvalitet. Halvdelen af 
dem var ”slatne” og vanskelige at kroge. Gode råd var dyre, men vi fik fat i den lokale 
kiosk og fik suppleret med rigtig fine orm formedels 500 kr. Så var vi på sporet igen og 
så var det bare derudad. Vejret var fint, om end lidt blæsende, men fiskeriet gik stry-
gende. Vore 12 mand landede ikke mindre end 165 flade. Det var ikke de største flad-
fisk i mands minde, men det kan man vel heller ikke forvente på den tid af året. Turens 
største rundede de 800 gr. 
Kystturen til Strandmøllekroen den 14. maj var som sidste år en erstatning for den 
sidste klubaften før sommerferien. Sidste år deltog 17 medlemmer men i år var vejret 
rigtig dårligt det meste af dagen, hvilket holdt mange hjemme. Vinden lagde sig dog 
sidst på eftermiddagen og det blev trods alt til pænt fiskeri for de 5 medlemmer som 
troppede op. Det blev ikke til havørreder, men 7 torsk og 2 sej blev dog hevet i land. 
Sidste års meget succesfulde aftentur med 106 torsk til 12 mand blev forsøgt genta-
get i år. Og det var ikke nogen dårlig beslutning. 15 mand troppede op den 18. juni ved 
Svanemølleværket, hvor Sværd samlede os op. Forventningerne var selvsagt store på 
baggrund af sidste års fangst og det varede da heller ikke længe før de første fisk blev 
halet ombord i området omkring Københavns Red. Vejret var perfekt (i modsætning til 
sidste års regnvejr) og det blev da også til den nette fangst af 170 torsk – over 10 
torsk per mand!! Ulf tog den største på 5,3 kg. Og Bent kunne ikke dy sig for at fange 
en stor rødspætte på pirk!! 
 
Hl 

 
 

Fuglerede 
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Ørredfiskeri på Fyn 
 
Vores kære formand havde set at jeg var godt stresset allerede da vi var i Lagan i september 2013 
så han havde kontaktet Leif D og fået grønt lys for at invitere mig med til Leif Ds sommerhus på Fyn 
torsdag den 10. april. Det var lige hvad jeg havde brug for og det tilbud lod jeg ikke gå fra mig. Leif 
havde begrænset plads og jeg kom med som den sidste. 
Jeg havde problemer med at finde frem til huset, som godt nok ligger langt væk fra alfarvej, og jeg 
måtte ringe til formanden for assistance. Henning L og Leif D var på indkøb i Bogense og vi aftalte så 
at mødes ved en tankstation der.  
Da vi ankom til Leifs dejlige sommerhus måtte jeg straks have en øl og så ud i det gode vejr og pak-
ke fiskegrej ud og se hvad de andre mon havde taget med. Havde de købt noget nyt eller bare fundet 
noget af det gamle fra deres grejlagre? Det så dog ud til at mit grej var ok. 
Efter at vi havde skiftet line på Hans’ fiskehjul og nydt en øl mere var aftenen kommet og det var tid til 
vores første aftensmad. Vi spiser godt på vore ture og denne var ingen undtagelse. Første aften fik vi 
Kylling i Karry tilberedt af Frank. 
 

Næste morgen tog vi ned til kysten. 
Vejret var perfekt. Hans og jeg ankom 
først og vi begyndte straks at fiske. Jeg 
fik hug i første kast men ak, det var blot 
en lille skrubbe som var blevet sulten 
og havde taget min Mørrum 14 gr. 
blink. Ud med den igen. Vi skiftede 
plads og på vej langs stranden mødte 
vi en lystfisker som havde fået en ørred 
på 56 cm. Ganske flot sølvblank fisk. 
Men vi fiskede resten af dagen uden at 
få noget på krogen. Om aftenen serve-
rede Jan en lækker flæskesteg. 
Næste dag var Hans og jeg lidt sent på 
den, men vi kom da afsted. Vi gik igen-
nem skoven og kom ud til den plads vi 
sluttede af på dagen før. Ved 12-tiden 
havde vi endnu ikke fanget noget og vi 

satte os og spiste vore medbragte madpakker. Med fulde maver begyndte vi at fiske tilbage mod den 
første plads fra dagen før. Jeg gik ved siden af Leif og ifølge nogle fluefiskere, som vi mødte på ve-
jen, fiskede jeg helt forkert. Jeg brugte en for lang stang og fiskede for langt ude i vandet. Sjovt nok 
havde ingen af dem selv fanget noget. Jeg gik dog alligevel lidt længere ind mod strandkanten og 
fiskede så videre med min ”for lange stang”. Og pludselig fik jeg et solidt hug og begyndte at be-
kæmpe den store fisk, som det jo måtte være. Jeg råbte på hjælp så hele stranden kunne høre det 
og både Leif og Henning L kom styrtende til. Og ganske rigtigt, jeg landede en flot ørred på 66 cm. 
men dog kun med en vægt på 2,5 kg. Men for en der havde stress, og ikke havde fisket i lang tid, var 
det den helt rigtige medicin. Jeg råbte af glæde både for fangsten og for de gode venner jeg var 
sammen med. Vi havde det så sjovt. Leif blev nok lidt jaloux på mig for han satte sig for 20 minutter 
senere også at fange en ørred. Den var nu ikke helt så stor som min, men rigtig flot. Jan og Bent lan-
dede også hver en ørred. Aftensmaden bestod af en lækker gryderet som Bent Roark stod for. 
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Søndag gik turen hjemad med fisk og en dejlig oplevelse rigere. Leif tilbød en gentagelse til efteråret 
og alle meldte sig under fanerne. 
 
Således står det skrevet af en ægte lystfisker Michael Bo Munck 
 
  



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 OKTOBER 2014 12 

 

 
 

PÅ JAGT EFTER HAVØRREDEN 
 
 
 

 
 

PUSTER UD EFTER FISKERIET 
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FFF (fin fisketur i Frankrig) 
 

 
 

SMUK SMUK BJERGSØ 
 

I sommer var jeg på ferie med min familie og besøgte svigerfamilien i deres sommer-
hus i Poncharra, som ligger ca. 30 minutters kørsel fra Grenoble. 
Min kones fætter, Cedric, spurgte, om jeg havde lyst til at fiske med ham i en sø højt 
oppe i bjergene ved noget som hedder Sept Laux. Søen hedder Font de France og 
ligger ved siden af hovedvejen til Sept Laux. Man kan fiske rundt om det meste af sø-
en. I den ene ende er der et vandfald, hvor gletsjer vandet løber ud i søen og i den an-
den ende en dæmning med åbning for passage af ørrederne. Det koster EUR 30 for 
en uges fiskeri. 
Cedric kom og hentede mig den første dag kl. 7 og fremme ved søen viste han mig 
den plads som alle i familien plejer at fiske fra. Nok fordi de kan parkere lige ved siden 
af  
Som mange i klubben nok ved, er jeg ikke typen som kan sidde stille ret længe ad 
gangen, så efter nogen tid sagde jeg til Cedric at jeg ville prøve lidt længere oppe. Så 
jeg fulgte skråningen, fandt en god plads og efter ca. 15 minutter fik jeg min første flot-
te bækørred på 500 gr. Den kæmpede godt og med mit lette grej var det super sjovt. 
Lidt efter kunne jeg hale endnu en bækørred af samme størrelse på land. Cedric sag-
de at det var rigtig flot at fange 2 bækørreder på samme dag.  Det var familien øjen-
synlig ikke vant til – og stolt var jeg. 
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SMUKKE ØRREDER FRA SØEN 
 
Vi tog op til søen to gange mere; sidste gang lige inden vi skulle hjem. Jeg kørte 
hjemmefra kl. 6 om morgenen og begyndte at fiske en halv times tid senere. Der gik 
ikke lang tid før jeg havde den første ørred på krogen. Det var dog en af dem som måt-
te ud igen, da den ikke holdt målet. Jeg fiskede videre og gik tilbage mod pladsen, 
hvor jeg startede nogle dage tidligere. På vejen fangede jeg ikke mindre end 4 ørreder, 
alle sammen flotte fisk på 300-400 gr. Cedric kom så op til mig fordi han ikke fangede 
noget og nu gik krigen ind på at fange mindst det samme som mig. Og han vandt med 
en enkelt ørred da vi pakke de sammen. 
Cedric ville gerne med til Danmark og prøve vort fiskeri, som jeg havde fortalt ham så 
meget om. Og så fik jeg min revanche. Vi var med en turbåd på Øresund, og der slog 
jeg ham med flere længder. Tilsammen fangede vi 45 kg. torsk. Cedric var imponeret 
og sagde at vi skal være meget glade for at have sådan et fiskevand lige uden for dø-
ren. Og når solen skinner er der ikke noget smukkere. Og det kan jeg jo kun give ham 
ret i. 
Men jeg skal nu alligevel tilbage til den sø i Frankrig næste år. 
 
Således skrevet af lystfisker Michael Bo Munck. 
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”Altmulig-tur” med Skjold 
 

 
 

JAN FANGER HØSTSILD 
 
På grund af en faldende interesse for en ren sildetur med præmie til den største sild  prøvede vi i år 
at dække flere interesser med en tur hvor fokus ikke blot var på sild. Sildeturen sidste år var katastro-
fal med kun omkring 20 sild til hele båden! Det kan man i hvert fald ikke sige om årets ”combi-tur” 
som blev lagt en uge senere end sidste år. Vi druknede næsten i sild. 
Turen gik med Skjold fra Vedbæk og John som skipper. Han styrede straks efter afgang direkte mod 
østsiden af Hven, hvor han stoppede lidt syd for Bäckviken og der lå vi så og drev fra lidt syd for til 
lidt nord for byen. Og det var bestemt heller ikke nødvendigt at søge andre steder hen. Vi simpelt hen 
”skovlede” de flotteste høstsild ind. Og masser af ”bifangster” i form af torsk, makrel og mørksej.  
Neptun havde 10 mand med på turen men kun 3 talte sildene. Jørgen O. tog 110 sild med hjem, Mi-
chael 92 sild og Jan 120 sild. Alle smed de mindste sild tilbage hvor de kom fra. Herudover fangede 
vi 15 torsk (Leif D. 6 med største på 3,5 kg), 10 makrel (Jan med den største på 730 gr.) og en enkelt 
sej til Henning L. 
 

 
 
hl 
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4 gange PR i Sverige 
 

 
 

ENDELIG VED LAGAN! 
 

 
Det sker ikke ofte at der sættes fire personlige rekorder på Neptuns fisketure. Men det skete i år på 
vor klubturen til Lagan. 
Sommeren i Sverige har været lige så vandfattig som i Danmark, hvilket ikke er godt for opgangen af 
laks, men heldigvis kom der godt med regn i ugerne op til vor ankomst og kraftværket begyndte at 
sende fornuftige mængder af vand gennem sluserne. Efter at Vattenfallet solgte driften af kraftvær-
kerne til nordmændene, har der virkelig været sparet på vandet i dagtimerne. Skidt for fiskeriet. 
Som i de seneste tre år havde vi lejet et hus til 8 personer lidt nord for Knäred og også i år var turen 
”fully booked”. Alle ankom i løbet af torsdag 25/9 og startede fiskeriet fra Gröningen. Der stod en stiv 
blæst fra vest som gjorde fiskeriet vanskeligt (og lidt deprimerende) og ingen fangede fisk. Middagen 
stod på Franks hjemmelavede Kylling i Karry. 
Fredag var vi rigtig tidlig oppe og fordelte os på henholdsvis Järnvägsbron, Reningsverket og Grö-
ningen. Igen var det en dag med kraftig vind men kl. 13:30 tog Henrik Mortensen en hunlaks på 5,2 
kg. / 80 cm. ved Järnvägsbron og kl. 14 tog Michael in vildlaks han med samme vægt og mål ved 
Kraftledningen. Det var den første PR. Om aftenen serverede Bent Roark en prægtig gryderet og 
Henrik lavede en forret af lakserogn på franskbrød. 
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MICHAEL MED SIN 5,2 KG LAKS 
 
Vejret blev bedre om lørdagen. Udledningen af vand startede først ved 9-tiden så vi besluttede at 
sove lidt længe. Igen delte vi os på forskellige steder langs åen. Kl. 12:15 fik Frank en hanlaks på 4,2 
kg. / 80 cm. ved Reningsverket og Henrik satte PR nr. 2 ved at fange en hanlaks på 9,9 kg / 104 cm. 
ved Trulstorp. Om aftenen gav Henrik i den anledning ”En Enkelt” og Jan lavede en lækker flæske-
steg med alt til faget henhørende. 
Vi havde ikke regnet med at der ville blive lukket vand ud om søndagen og havde derfor taget klub-
bens el-motor med for eventuelt at fiske fra båd nær huset. Det blev dog ikke aktuelt. Der blev lukket 
vand ud og formiddagen gik med at fiske, men uden held. Om eftermiddagen fik vi besøg af Leif og 
Ulla Djurhuus som medbragte hjemmelavet kage. Hyggeligt. Om aftenen øgedes vandudledningen 
og vi besluttede at prøve vort held igen. Kl. 17 halede Henning ”Blik” en hanlaks på 4,4 kg. / 82 cm. 
på land ved Reningsverket (PR nr. 3) og kl. 18:30 sluttede Henning L rækken af PR med på Grönin-
gen at lande en hunlaks på 7,5 kg. / 91 cm. Der blev fejret om aftenen og Henning L serverede forlo-
ren skildpadde. Den smagte også godt. 
Mandag var vejet igen blevet halvdårligt. Vi fiskede lidt om formiddagen og vendte næsen hjemad 
ved 14-tiden. Det lykkedes desværre ikke Bent Roark, Jan og Hans at lande fisk men det kommer nu 
nok næste år. 
En fantastisk tur med i alt 6 flotte laks på tilsammen 36,4 kg. 
 
Hl 
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TRÆTTE MEN GLADE VED BASALT (LAGAN) 
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Fladfiske-tackle-binding 
 
 

 
HENRIK DEMONSTRERER 

 
 
Onsdag den 1. oktober 2014 afholdtes som optakt til fladfisketuren 16/11 en aften med tackle-binding 
i klublokalet. 12 medlemmer var mødt op og Henrik Klentz demonstrerede kunsten selv at lave glide-
takler. Der blev arbejdet ihærdigt med liner, rør, svirvler, hægter, kroge og perler – alt indkøbt af 
klubben. Det blev til mange flotte fladfisk forfang og borger godt for resultatet af turen 16/11. 
 
hl  

 
HAR I FORSTÅET DET? 
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MØDEPROGRAM FOR 2014/2015 

 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
  

 Sidste møde efterår  2014:      17-12-2014 
 

          Første møde forår    2015:      07-01-2015 
 

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 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 grejfremstilling, flue-
binding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73(værkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublo-
kalet). 
 
Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. Ændringer kan føl-
ges på hjemmesiden 

 
 

 
 

FRANK MED SIN LAGAN-LAKS PÅ 4,2 KG 
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Klubarrangementer 2014 - 2015 
 
Onsdag 12. november 2014 kl. 18:30   Klubaften i Forst og Jagthuset. 
Klubaftenen denne onsdag er henlagt til Forst og Jagthuset, Ulrikkenborg Plads 2, 2800 Lyngby hvor 
Bjarne Hedelund har tilbudt klubben 20% rabat på alle ikke nedsatte varer. Du burde måske udskifte 
nogle gamle liner på dine hjul så du i hvert fald ikke går ned på grejet på din næste fisketur. Eller 
mangler du gode pirke til Nytårsturen? Tilmelding ikke påkrævet. 
 
Fredag 28. november 2014kl. 19:30   Julefrokost i klublokalet 
Traditionen tro arrangerer klubben Julefrokost den sidste fredag i november. 
Det bliver med vished endnu et overdådigt julebord hvor deltagerne hver især medbringer sit bidrag 
udi det kulinariske eller noget ”på flaske” samt et meget beskedent beløb (igen i år kun 50 kr.) til 
dækning af fællesudgifter. Tilmelding foregår i klublokalet eller pr. e-mail til formanden. 
 
Onsdag 21. januar 2015 kl. 19:00   Generalforsamling i klublokalet. 
Alle medlemmer opfordres til at møde op til den årlige Ordinære Generalforsamling. Se indkaldelsen 
andet steds i bladet. Tilmelding ikke påkrævet. 
 
Onsdag 28. januar 2015 kl. 19:00   Fluebinding i klublokalet. 
Jan vil denne aften vise os hvordan man binder fluer. Klubben sørger for materialer men man er selv-
følgelig velkommen til at medbringe eget fluebindings grej. Tilmelding ikke påkrævet 
 
 
FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN FOR EFTERFØLGENDE ARRANGEMENTER(og evt. ændringer). 

 
 

POKALJAGTEN 2013 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
Jan B. Nielsen (6/9-2014)                    Makrel 0.73 Kg                                      61 point 
Henning Loesch (1/3-2014)                 Torsk 10.2 Kg                                        60 point 
Ulf Hansen (18/6-2014)                        Torsk 5.3 Kg                                          31 point 
Bent Roark (2/2-2014)                          Torsk   2.0 Kg                                        12 point 
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TROLLING POKAL 
Henrik Mortensen (29/3-2014)              Laks 10.8 Kg                                         77 point 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
Henrik Mortensen (27/9-2014)             Laks 9.9 Kg                                           71 point 
Henning Loesch (28/9-2014)                Laks  7.5 Kg                                          54 point 
Michael Bo Munch (26/9-2014)             Laks 5.2 Kg                                          37 point 
Henrik Mortensen (26/9-2014)              Laks 5.2 Kg                                           37 point 
Michael Bo Munch (11/4-2014)             Havørred 2.5 Kg                                   36 point 
Henning ”Blik” Jensen (28/9-2014)      Laks 4.4 Kg                                          31 point 
Frank Lynge Larsen (27/9-2014)           Laks 4.2 Kg                                          30 point 
 

TORSKEPOKALEN 
Henning Loesch (1/3-2014)                 Torsk 10.2 Kg                                         60 point 
Leif Djurhuus (6/9-2014)                      Torsk 3.5 Kg                                           21 point 

 

PUT & TAKE POKALEN 
Palle Brask (7/9-2014)                           Regnbueørred 2.95 Kg                         49 point 
Palle Brask (7/9-2014)                           Regnbueørred 1.7 Kg                           28 point 
Frank Lynge Larsen (24/4-2014)          Regnbueørred 1.6 Kg                            26 point 
 

 
HENNING MED SIN LAGAN LAKS 7,5 KG SØNDAG AFTEN 
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KLUBTURE 2014 
  

LØRDAG 16/11 2014        7:30-12:30      FLADFISKETUR       (*)                             12 pladser 

SØNDAG 28/12 2014       7:00-12:00     NYTÅRSTUR, JAWS, HELSINGØR (*)             13 pladser 

LØRDAG 7/2 2015           7:30-12:30     BULETUR, SVÆRD, HELSINGØR                      8 pladser 

LØRDAG 7/3 2015            7:00-12-00    DRIVTUR, JUVENTUS, HELSINGØR                 12 pladser 

LØRDAG 30/5 2015 09:00 - 15:00  FLADFISKETUR , HUNDESTED MARIANNE. F  12 pladser 

 

*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 TURENE: 
Henrik Klentz. 46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 
 
 
 

 
 

  

mailto:hvk@comxnet.dk
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HÅRDT ARBEJDE VED LAGAN 
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