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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: august 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 

 

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 indeholdes 

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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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
 

Referat af den Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 21. januar 2015 klokken 19:30 

 
Der var i alt 18 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
1. Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Mortensen som dirigent. 
 
2. Henrik Mortensen blev enstemmigt valgt som dirigent. Henrik Mortensen konstaterede at ge-

neralforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 
 
3. Formanden aflagde sin beretning.  
 

Formanden gennemgik årets begivenheder og aktiviteter i 2015, herunder antal bestyrelses-
møder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen samt andre aktiviteter i årets 
løb. 

 Fiskeringens beslutning om at opkræve kontingent direkte fra klubbernes medlemmer en gang 
 helårligt i modsætning vores halvårlige opkrævning, skabte frygt for et stort medlemsfrafald i
 foreningen. Frafaldet på 11 medlemmer blev imidlertid kompenseret af medlemstilgang, så vi  
      i dag er 77 medlemmer i modsætning til 75 i 2013.  

Formanden fremhævede Michael og takkede ham for hans store arbejde med at vedligeholde og 
opdatere hjemmesiden. 
Vi har arrangeret 10 klubture i 2013 – 6 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur ved Strand-
møllekroen, 1 kystfisketur til Fyn, 1 fladfisketur fra Hundested og en tur til Lagan. Formanden ret-
tede ligeledes en tak til Henrik Klentz for håndteringen at turene og den nytænkning han har lagt 
for dagen. 
Med på vores ture har Nærum Fiskeklub på invitation ofte deltaget med 2-3 personer.  
På vores klubaftener om onsdagen har vi blandt andet beskæftiget os med tacklebinding ved 
Henrik Klentz, fluebinding ved Jan, samt knivbygning ved Ulf og Dan. Ulf var også ankermand 
ved den traditionelle og særdeles vellykkede julefrokost. 

 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vo-
res hjemmeside:    lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 
4. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab samt budgetforslag for 2015. Begge blev en-

stemmigt vedtaget.  
 
5. Kontingentet vil forblive uændret i 2015. 
. 
6. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
7. Henning Loesch, Michael Bo Munck og Leif Djurhuus blev genvalgt til bestyrelsen.  
 Dan Ekman blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 Henrik Mortensen blev valgt som revisor og Leif Holmskov blev valgt som revisor-
 suppleant.  
      Leif Djurhuus blev valgt som NEPTUN´s repræsentant til Fiskeringen. 
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8. Næste ordinære generalforsamling onsdag den 20. januar 2016. 
 
9. Eventuelt   
 
 Pokaler for 2014: 
 Saltvands pokal: Jan B. Nielsen  (6/9), Makrel 0,73 kg. 
 Trolling pokal: Henrik Mortensen  (29/3), Laks 10,8 kg. 
 Pokal for ædelfisk: Michael Bo Munck (11/4), Havørred 2,5 kg.  
 Torskepokal: Henning Loesch  (1/3), Torsk 10,2 kg. 
 Put & Take pokal: Palle Brask (7/9), Regnbueørred 2,95 kg. 
 All Round pokal: Palle Brask (16/11)  Skrubbe 0,582 kg. og (7/9) Regnbueørred 2,5 kg. 
 Fladfiskepanden: Michael Bo Munck (16/11), Rødspætte 0,72 kg. 
 
10. Herefter afsluttede Formanden generalforsamlingen og takkede medlemmerne for god ro og or-

den. 
 
Konstituering: 
 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som sidste år: Henning Loesch, for-
mand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, kasserer, Frank Lynge Larsen, sekretær og 
bladredaktør, Michael Bo Munck, Facebook og webansvarlig. 

 

 

 
 
 

 
 

Udsnit af deltagerne på generalforsamlingen 
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POKALER FOR NEPTUN 
 
  
Pokalåret går fra 1. januar til 31. december. 
 
Fisk der indgår skal være fanget i Danmark, Færøerne eller Grønland og behørigt til-
meldt. For fisk fanget fra båd skal afskibningshavnen være i samme område. 
 
Det er en forudsætning, at alle fisk er fanget under forhold og med grej, som kun dæk-
kes af de moralbegreber, der gælder sports- og lystfiskeri. 
 
Fisk skal tilmeldes et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ved at sende en no-
tits til web koordinatoren. 
 
For fisk fanget på NEPTUN’s ture vil de to største af hver art omtalt i fangstrapporten 
automatisk indgå i pokaljagten. Modtages fangstrapporter om andre fisk fra turen vil de 
naturligvis indgå 
. 
Om ønsket kan vinderen opbevare sin pokal hjemme indtil næste uddeling. 
 
Tabellen nedenfor angiver den vægt, der giver 100 point. Point for andre vægte udreg-
nes proportionalt. 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
Pointmæssigt største ædelfisk. Fisk, der er fanget ved trolling eller ved Put & Take 
vande, er undtaget.   
 

SALTVANDSPOKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget i saltvand eller brakvand. Ædelfisk undtaget. 
 

       FERSKVANDSPOKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget i ferskvand. Ædelfisk undtaget. 
 

PUT & TAKE POKALEN 
Pointmæssigt største ædelfisk fanget i Put & Take. (Til mesterskabspokalen indgår Put 
& Take ædelfisk med den halve vægt). 
 

TROLLING POKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget ved trolling. Til mesterskabspokalen indgår trolling 
ædelfisk med den halve vægt. 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 1 februar 2015 8 

 

TORSKE POKALEN 
Pointmæssigt største torsk fanget ved en af Neptuns arrangerede ture. Fisk der er re-
gistreret her, tælles ikke med ved beregningen ved mesterskabspokalen, da deres po-
int er registreret ved Saltvandspokalen. 
 

FLADFISKEPANDEN 
Den største fladfisk tilmeldt en af de andre pokaler og fanget på en af NEPTUN arran-
geret tur. 
 

ALL ROUND POKALEN 
Summen af pointene af alle en lystfiskers anmeldte fisk. (Point for ædelfisk fanget ved 
trolling eller Put & Take vande, skal dog halveres). Kravet er mindst én fisk fra fersk-
vand og én fra saltvand. Torskepokalen indgår ikke i beregningen. 
 
 
 
 

VÆGT AF FISK TIL 100 point 
 

Aborre 1.6 kg  Helt 2.5 kg  Rødding 1.5 kg 

Asp 5.0 kg  Hestema-
krel 

0.7 kg  Rødspætte 1.9 kg 

Berggylte 1.7 kg  Hornfisk 0.9 kg  Rødfisk 2.0 kg 

Blågylte 0.5 kg  Hvilling 1.5 kg  Sandart 6.5 kg 

Brasen 4.2 kg  Indsølaks 9.0 kg  Sej 12.0 kg 

Brosme 8.0 kg  Ising 0.7 kg  Sild 0.5 kg 

Bækørred 3.5 kg  Karudse 1.7 kg  Skrubbe 1.0 kg 

Canada Rød-
ding 

4.0 kg  Knude 4.5 kg  Skalle 0.7 kg 

Døbel 2.4 kg  Kuller 2.0 kg  Skælkarpe 14.0 kg 

Fjeldørred 4.0 kg  Kulmule 3.0 kg  Slethvarre 2.0 kg 

Fjæsing 0.4 kg  Lange 15.0 kg  Spejlkarpe 14.0 kg 

Flire 0.6 kg  Laks 14.0 kg  Stalling 1.5 kg 

Gedde 12.0 kg  Lubbe 6.0 kg  Stenbider 2.0 kg 

Grå Knurhane 0.5 kg  Makrel 1.2 kg  Suder 3.0 kg 

Græskarpe 8.0 kg  Multe 2.0 kg  Søørred 6.0 kg 

Havbars 1.0 kg  Pighaj 5.0 kg  Torsk 17.0 kg 

Havkat 5.0 kg  Pighvarre 3.0 kg  Tunge 0.8 kg 

Havtaske 5.0  Regnbueør-
red 

6.0 kg  Vimme 1.1 kg 

Havørred 7.0 kg  Rimte 2.6 kg  Ørred  (an-
dre ) 

3.5 kg 

Helleflynder 30.0 kg  Rudskalle 1.2 kg  Ål 1.5 kg 
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Indkøb til favorable priser 
 

Vi havde aftalt med Forst og Jagthuset at holde klubaftenen den 12. november i butik-
ken på Ulrikkenborg Plads, Lyngby. Bjarne Hedelund havde for denne aften lovet 20 
pct. rabat til klubbens medlemmer. Klubben sørgede for kaffe og kage. 
Da jeg kom, var der allerede en del medlemmer som havde travlt med at gennemgå 
butikkens fiskegrej og beklædning. Der var medlemmer både i stueetagen og i kælde-
ren. Vi blev i alt ca. 14 medlemmer og alle fandt noget de manglede og købte med den 
flotte klub rabat. Der røg stænger og hjul over disken og flere fik ny line på deres gam-
le hjul og suppleret grejkassen med pirke, blink, svirvler, hægter og meget mere.  
Aftenen var en succes og vi har aftalt med Forst og Jagthuset, at vi holder en tilsva-
rende klubaften på et passende tidspunkt i 2015. Tak til Bjarne Hedelund for en god 
indkøbstur. 
Vi minder vore medlemmer om at de i Forst og Jagthuset altid kan få mindst 10 pct. 
rabat ved fremvisning af deres Neptun medlemskort. 
 
Michael Bo Munck  

 
 

 

 
Er der noget at komme efter? 
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Julefrokost 
 

Traditionen tro var der indkaldt til klubbens julefrokost den sidste fredag i november. 
Med et enkelt afbud pga. sygdom blev vi 16 medlemmer som mødte op i klublokalet 
med hver vort bidrag udi det kulinariske eller noget ”på flaske” samt et meget beske-
dent beløb (igen i år kun 50 kr.) til dækning af fællesudgifter.  
Som sædvanligt blev det til et overdådigt julemåltid med en buffet bestående af mari-
neret sild, kryddersild, porresild, røget sild, æg og rejer, varmrøget laks, koldrøget La-
gan laks, æbleflæsk, ribbensteg, frikadeller, mørbradbøf, hjemmerøget mørbrad, gla-
seret hamburgryg, medister, diverse oste, dessertkage og frugt. Dertil kom diverse øl 
og et mere end tilstrækkeligt udvalg af snaps. 
Stemningen var som sædvanlig helt i top – en rigtig god optakt til julen. 
 
hl 
 

 
 

Nogle af godterne! 
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Hjemmelavede fiskeknive 
 

De sidste par måneder af 2014 er der på klubaftenerne blevet arbejdet med fremstilling 
af fiskeknive. Initiativet kom fra Ulf som sammen med Dan og Bjørn har hjulpet de uer-
farne udi ”kniveriet” med tilvirkning af skafter. Klingerne og en træblok købte hver især 
hos Naturgalleriet i Holte så alle knive fik det personlige præg som hver især ønskede.  
 
 

 

 
Nogle af materialerne til knivfremstilling 

 

 

 
Kniven efter meget arbejde 
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MØDEPROGRAM FOR 2015/2016 

 
 
  

  
                          Sidste møde forår    2015:      13-05-2015 
                          Første møde efterår 2015:      19-08-2015  

 Sidste møde efterår  2015:      16-12-2015 
          Første møde forår    2016:      06-01-2016 
 

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. 

 

 
 

LAKSETUR TIL LAGAN 
Vi har reserveret det sædvanlige hus nær Knäred til Lagan-turen sidst i september.  
Huset er reserveret fra lørdag den 19. september til lørdag den 26. september. 
Egenbetaling vil blive 200-250 kr. afhængig af antallet af deltagere elforbrug. 
Turen er fully booked. 
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FANGSTRAPPORTER 
 
 

Der findes altid læ for vinden – men er der fisk? 
 

Med en vejrudsigt der ikke var speciel god - frisk vind fra øst, stedvis op til hård - var 
det med lidt blandede følelser Leif og undertegnede kørte mod Helsingør søndag den 
16. november kl. ca. 5:45. Det ruskede godt i bilen, så vi regnede ikke rigtigt med at 
turen ville blive til noget; men Skipper havde jo ikke aflyst. 
Da vi kom til Helsingør Nordhavn bro 4, hvor SVÆRD skulle ligge, var der bare ikke 
noget skib!! Vi ringede til Kim, der kunne fortælle at han havde været nødt til og flytte 
skibet over til en af flydebroerne foran Kulturværftet, grundet ombygningen af Nord-
havnen (det kunne han nu godt nok have ladet os vide på forhånd). Så vi fik naturligvis 
travlt med at ringe til alle dem vi havde tlf. numre på. 
Vel ombord på Sværd, blev vi enige om og vente med at rigge til, indtil vi havde talt 
med Kim, da vi stadig ikke var helt sikre på at turen kunne gennemføres. Det var lige 
før man blev søsyg af at stå på flydebroen. 
Da Kim dukkede op, forsikrede han os om at vi sagtens kunne ligge og fiske nord for 
Helsingborg - det ville kun være de første 10 minutter ud fra havnen, at vi ville få en 
”rulletur”. 
Der var åbenbart andre end os, der med bekymring havde ”kigget” på vejrudsigten. Vi 
skulle have været 16, men vi blev kun 10, så der var god plads ombord. Man kan beta-
le sig fra mange ting! 
Ca. 25 minutter efter at vi sejlede fra Helsingør, lå vi i stort set spejlblankt vand, nord 
for Helsingborg. 
Fiskeriet var heller ikke ”så ringe endda”. Dagens resultat blev 126 skrubber op til 0,75 
kg, med den største til Michael, (tillykke med stangen) samt en halv snes Torsk op til 
ca. 1½ kg. 
Så man kan roligt sige at dagen blev langt bedre, både vejrmæssigt og fiskemæssigt, 
end nogen af os havde forventet. Selv Palle fangede både Flade og Torsk. 
 
hvk 
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Vinderfisken en skrubbe på 750 gram til Michael 
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En smuk dag, et smukt lys! 
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Nytårstur med Jaws 
 

Anden Juledag ringede Palle for at fortælle at han var blevet syg. Turen havde været 
”udsolgt” og han havde gjort sig stor umage for at komme med alligevel og presset på 
for og få en plads. Og det endte med at Frank forbarmede sig og gav Palle sin plads. 
Vejrudsigten lovede for en gangs skyld godt vejr; højtryksvejr med frost og de lovede 
først snevejr om aftenen. Det med frosten kunne vi godt skrive under på for termo-
metret i bilen viste minus 7 grader da vi kørte til Helsingør. 
Leif holdt selvfølgelig allerede i Nordhavnen, da vi kom derop. Gad vide om han sover 
ombord. 
Da Skipper Peder kom en halv times tid efter, spurgte jeg til om vi skulle ”Bule” eller 
”Drivfiske”. Vi skulle ”Drivfiske” og der var ca. en halv times sejlads ned til Kobbervær-
ket, hvor vi skulle starte med fiskeriet. 
Det var så blevet tid til og holde ”mandtal” og kræve penge ind for turen. Det var mil-
dest talt lidt nedslående. Et medlem mødte ikke op (han var tids nok i havnen men 
kunne ikke finde skibet) og vores Webmaster havde sovet over sig, så han ikke kunne 
nå frem i tide. Hans bror, som lige har meldt sig ind, er ved at udtænke en passede 
straf til ham, udover at han selvfølgelig skal betale for turen. Så vi var lige pludselig 
nede på 10 i stedet for 13 fra Neptun. 
Efter en halv times sejlads startede vi fiskeriet på ca. 30 meter vand ud for Kobber-
værket. Peder meldte at der stod sild og torsk fra bunden og ca. 6 meter op i vandet. 
Sildene, nogle af dem i pæn størrelse, var lidt lettere at få til og hugge end torskene. 
Torskene viste sig og være til mindre og farvede pirke, hvilket var ok, da der ikke var 
så meget strøm. Vi drev nordover med omkring 0,5 knob.  
Alle fik torsk og dagens resultat blev i alt 41 torsk samt en hel del pæne sild. Den stør-
ste torsk på 3 kg. gik til undertegnede. Turens præmie for største torsk var et fastspo-
lehjul doneret af Forst og Jagthuset. Hjulet blev videregivet til vort nye medlem Andre-
as Andkilde. Og så var der lige Bent Roark, som fangede en kæmpe søstjerne !! 
Sammenholdt med det gode vejr kan man vel ikke tillade sig at klage over denne tur. 
 
hvk 
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Ikke vinderkræet på Nytårsturen 
 

 
 

Det flotte fastspolehjul gik til Andreas 
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POKALJAGTEN 2015 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
  

TROLLING POKAL 
  

POKALEN FOR ÆDELFISK 
  

TORSKEPOKALEN 
  

PUT & TAKE POKALEN 
 

FERSKVANDS POKALEN 
 

ALL ROUND POKALEN 2013 
 
 
 

Som I kan se er der stadigvæk ledige pladser 
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2015-2016 
 

LØRDAG    7/2 2015     07:30 – 12:30  BULETUR, SVÆRD, HELSINGØR                         8 pladser 
 
LØRDAG    7/3 2015     07:00 – 12:00  DRIVTUR, JUVENTUS, HELSINGØR                  12 pladser 
       
TORS-SØN 7/5 - 10/5  2015    MØRRUM, HARASJÖMÅLA SØERNE   10 PLADSER      UDSOLGT 
 
ONSDAG   13/5 2015    19:00 - ??         KYSTTUR VED STRANDMØLLEN,          PLADS TIL ALLE 

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

ONSDAG   24/6 2015    17:00 - 22:00    AFTENTUR, KØBENHAVN, FYRHOLM              15 pladser 

LØR-LØR 19/9 - 26/9 2015                     LAKSEFISKERI, LAGAN 8 pladser                     UDSOLGT 

LØRDAG 3/10 2015        07:00 - 12:00   SILD/TORSK, JAWS, VEDBÆK                          12 pladser 

LØRDAG 31/10 2015     07:00 - 12:00    FLADFISKETUR, HELSINGØR, FYRHOLM  (*) 12 pladser 

FREDAG 27/11 2015     18:30 - ??         JULEFROKOST I KLUBLOKALET 
 
MANDAG 28/12 2015    07:00 - 12:00     NYTÅRSTUR, JAWS, HELSINGØR          (*)      15 pladser 

ONSDAG 20/1 2016       19:00 - ??         GENERALFORSAMLING 

*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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NEPTUN BLADET 
 

NR: 1 februar 2015 20 

 
 

 
 

NEPTUN’S TROFÆER 
 


