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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand Steen Brynov 45 8592 12 

Sneba,rvaenget 11, 2830 Virum 

Naestformand Leif Holmskov 45 87 98 89 
Kulsviervaenget 9, 2800 Lyngby 

Kasserer, Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henry's Fiskegrej, Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum 
Privat, 39 69 85 69 
Valdemarskrogen 26 2860 Soborg 

Bestyrelsesmdl. Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretasr Osterbrogade 165 I T", 2100 Kobenhavn 0 

Bestyrelsesmdl. Soren Axelsen 45 93 08 94 
Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby 

Juniorleder Lasse SterlI 20 70 19 74 
Naestvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Juniorleder Martin K. Rasmussen 4344 03 07 
Lillevang 9, 2605 Brondby 

Klublokaler: 
Ungdomslokalerne p9 Fuglsangsskolen, 	 Lokaler Ni. 69 og 73 
Askevaenget 10, 2830 Virum 

e-mail adresse: 	neptun@fiskeringen dk 

Turtilmeldinger: 
Kyst- og so-ture 	Dane Henry (forretningen) 	 45 85 59 70 

Hav-ture 	Dane Henry (forretningen) 	 45 85 59 70 

Girokonto: 
Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 
Valdemarskrogen 26, 2860 Seborg 

Waste Nummer: 
Ultimo januar 1999 

Bidrag til Bladet: 
Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne pa diskette 

Fangstrapporter: 
Henry's Fiskegrej 

Ansvarshavende redakter Steen Brynov. Lay-Out Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer 5 gange om Arel i et oplag p3 ca. 250 stykker 
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NEPTUN BLADET 

Mànedens leder 

Efter genera lforsamlingen i oktober màned har bestyrelsen konstitueret sig 
selv pa et bestyrelsesmøde. Jørgen 0. Rasmussen ønskede ikke genvalg til 
bestyrelsen, i stedet blev Soren Axelsen indvalgt. 

Efter 21 âí som formand for Neptun, hvor Jørgen 0. har trukket et meget 
stort las, hàber vi alle, at vi fortsat kan have glade at hans store viden og 
hans formidable hukommelse. 

De forskellige poster er blevet besat I bestyrelsen, Dane Henry fortstter 
som kasserer og Frank Lynge Larsen som sekretr. Som nstformand blev 
valgt Leif Holmskov og Steen Brynov som formand. 

Arbejdsopgaverne er blevet fordelt og vil blive fastlagt i en arbejdsplan. 

Alt dette formelle har kun et formal At skabe en bedre klub med et bedre 
klubliv og nye og anderledes fisketure. Bestyrelsen vil afprøve et par turbâ-
de, er der nogle der er bedre til at finde fisk end andre - er der nogen der gár 
efter bestemte arter, o.s.v. 

Har du nogle ideer, eller forsiag - lad os høre dem 

Og skulle vi afslutte en fisketur med flles frokost eller middag (f.eks. købe 
et par pizzaer) I klublokalet og runde turen at - hvad synes du ? 

Udover fisketure I bladet, vil vi forsøge at planlgge ture pa onsdagsmøder-
ne, disse ture vil ofte vret baseret pa flleskørsel til Nordkysten, Nakskov 
lnderhavn, Jylland, Sverige, o.s.v, o.s.v. 

- det er et godt argument for at mode op om onsdagen!! 

Vrkstedet vil allerede flu blive forbedret med noget rigtigt godt arbejdslys, 
og vi har planer om at udskifte skaberie i klublokalet. 

Pt. sker der en hel del ting I Fiskeringen. Der er indledt et forsøg pa samar-
bejde med SU omkring fiskevande. Vedligeholdelse og tilsyn med FR's bade 
buyer strammet op, og endelig arbejder FR for at administration og organisa-
tion bliver strammet op og gjort enklere. 

Vi kan kun ønske alle disse initiativer velkomne. 

Vil du vre med til at gore vores klub bedre? 
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NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer: 

Allan Petersen 

Juniorer: 

Thomas Nichols 

FRA BESTYRELSEN 

MEDLEMSLISTE I BLADET 

Bestyrelsen overvejer i nste nummer af biadet at bringe en fuIdstndig Ii-
ste over mediemmerne med adresser og telefonnumre for at skabe elier for-
bedre kontakten meliem medlemmerne. Da vi ser en mulighed for at nogie 
medlemmer er imod en sádan offentiiggørelse af deres adresse og teiefon-
nummer, bedes disse mediemmer herivende sig til et af bestyreisesmediem-
merne, og deres ønske vii sâ efterievet. 

Landsforeningen af Danske Lystfiskere 

Landsforbundet Danske Lystfiskere udsender med regeimssige meliemrum 
en 'INFO'. Den vil nár den ankommer blive lagt til gennemsyn i klubiokaiet pa 
tidsskrifthyiden. Den sidst ankomne er for september 1998. 
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GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. OKTOBER 1998 
FORMANDENS BERETNING. 

Siden sidste ordinere generalforsamling her der i LFF. NEPTUN vmret felgende 

aktiviteter: 

8 bestyrelsesmader. 

Deltagelse I foreningsmeder, Fiskeringen 1970. 

Deltagelse I ordinmrt representantskabsmede, Fiskeringen 1970. 

Deltagelse I ekstraordinert reprmsentantskabsmede, Fiskeringen 1970. 

Deltagelse I PR-stand I BELLA CENTRET. 

Deltagelse i made wed Folkeoplysningsudvalget, Lyrigby-Taarbek. 

Diverse medeaktiviteter her I lokalerne. 

Diverse ture I foreningen. 

Her felger en nermere gennemgang af nor forenings status; 

Foreningen taller dags dato 122 senlormedlemmer, 24 juniormedlemmer, 

2 passive medlemmer, lalt 148 medlemmer (heri medregnet 7 fasiliemedlema- 

skaber). VI mA sAledes endnu et Ar konatatere en tilbagegang I medlemstal. 

En tendens, der desvmrre buyer mere og mere general ogsA i andre grupper 

og foreninger. Der er nok flare grunde hertil. Men mange angiver dog 

manglende tid Og et aget arbejdspres. For ,juniorernes vedkommende synes det 

at vere hurtigt skiftende interesser. Ingen taler dog Os stram ekonomi 

eller utilfredshed sam grund. SA foreningen mA blot erkende, at fnitids- 

omrAdet er I an benhArd konkurrence om deltagere. Vi mA sA ALLE gore an 

indsats I lidt PR-ylrksomhed for medlematilgang. Kampagnen internt med et 

gavekort for at skaffe 2 nye medlemmer vii vi fortsmtte. Og  ellers synes 

"Mund til mund" - metoden at vmre den nest givne. Bestyrelsen her ogsA  

aget PR-materialet lagt ud ph bibliotekerne og ph turIstbureauet/Lyngby. 

Endelig er vi 1 LFF. NEPTUN gAet ph internettet med en hjemmeside. 

SA alt I alt burde det give noget responds. Men er der medlemmer, som her 

andre ideer til PR, harer vi gerne nermere. 

Endnu at Ar her kassereren kunnet glade sig over ret fA kontingentreetan 

cer. Det betyder dog ikke, at restancerne ikke ken bringes lmngere ned. 

SA medlemmerne opfordres her til at overholde betalingsfristen. Det gavner 

Os alle ved an bedre likviditet i foreningskassen. 

Det nye medleaskartotek er no indkert ph PC. Og al til/framelding og 

adressemndringer for medlemmer overferes flu elektronisk til Fiskeringens 

centralkartotek. Da inedlemsregistrering nu halt foregAr ude I foreningen, 

skulle chancen for feji vere minimal. Samtidlg udsendes ogsA medlemskort 

og facilitetebladet Ui nye medlemmer ogsA direkte ira foreningen. SA Jo 

hurtigere Indbetaling, jo hurtigere medlemsskab? 

Til dato her foreningen of POST DANMARK kunne godkendes son bladudgiver 

via Avisposten. Og bestyrelsen hAber virkelig det kan fortsctte. Oat er 

den enkleste og billigste form at fA meddelelse ud Ui wile medlemmer. 
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VI her dog stadig de Arlige srmkiite formendelser af girokort og FR-

medlemskort. Her her bestyreleen I det foriebne Ar trukket pA et par 

villige juniorers arbejdskreft med at lmgge i kuverter og stte porto pA. 

Oct hAber vi ken gentages I det kommende Ar. Iavrigt er det bestyrelsens 

snake, at flere mediemmer dreges led I prektiske opgaver i foreningen, 

gerne gennem udvaig. Stadig bør bestyreisens vigtigste opgave v,re at 

koordinere og forvaite medleaisansker! Derfor denne opfordring: Slut op om 

foreningens aktivlteter! 

0. Arets investeringer er kun at sige at renoveringen af vmrkstedslokalet 

endnu stAr tilbage. PA grund at skoleombygningen og en overdreven langsom 

sagsbehandilng I kommunens Teknisk Forvaitning har det trukket ud. Men der 

stAr stadig 5.000 kr eteet fra Frltldsforvaltnlngen til forinAlet. øvrlge 

investeringer her I Arets lab begrmnaet sig til nadvendlge inaterlalekeb. 

Diverse tilskud fra kommunen gar, at foreningens llkvidltet fortsat er 

lundtrods en bet ved Indbrudet 0 tyveriet I lokalerne. VI her ogsA I det 

fori.boo Ar kunne stette det frivililge ulannede udsmtningsarbejde langs 

kysterne og I Isefjorden. 

Vedrsrende de egentlige medeaktivlteter her I lokalerne mA det I sandhedens 

Interesse konstateres, at I gennemsnit over sesonen er fremmadet beskedent. 

I frustration ken men fA den tenke, at medlesmerne ikke her brug for de 

lokalerl Hen er dette rlgtigt? ønskerne fra spargeskemaundersageisen 1997 

om eget social sawyer synes Jo gjort noget til skamme. Men det er i høj 

grad op til medlemmerne, hviike caner der skal pA pogremeet. Er der ansker, 

a  led os hare? Der skal pA dette sted ogsA lyde en tak til de to junior-

ledere Lease Sterli og Martin K. Rasmussen, sow her forsegt at "puste lidt 

liv" I junlorgruppen. 

0m afvlkiede ture og kommende turpianer vii turudvalget give en kort 

beretning. 

0. organlsatlonen FISKERINGEN 1970 er kort at sige, at der blev valgt ny 

formand her I 1998, Bo Christensen fra ølstykke SFF. Da Bo erbejder I 

formikringsbranchen, her det betydet at LFF. NEPTUN via Fiskeringen her 

kunne tegne en lessreforslkring for lokalerne her. Premie 498 kr pr. Ar 

med en laseresum 100.000 kr. En fin ting pA baggrund at indbrudet. Og sA 

her udbudet at feciliteter kunne udvides gennem et samarbejde med en rmkke 

foreninger trods en fastfrysning af kontingent. 

0. DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND og LANDSFORBUNDET DANSKE LYSTFISKERE ken 

bemarkea, at de to forbund her fundet en positiv dialog med hinanden. Bet 

kom srrlig til udtryk ved konferencen i Viborg ow det rekreative fiskeri. 

VI ser I LFF. NEPTUN free til er fortsat positivt samarbejde de to forbund 

ladle.. 

Endolig at par be..rkninger til vort foreningsblad NEPTUN BLADET. Det buyer 

atdig brugt for iIdt at medlemrnerne. Redaktjonen modtager med tak indieg 
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f.eka. turoplevelser, grejtips, fangstberetninger (husk pokalerne), 

billeder m.m. Om vi skal fortstte med de nuvrende Arlige 5 nuere, afhanger 

af medlemmernes bidrag til stof. Men kravet Os sin, 200 abonnenter sammen-

holdt med dags dato medleestal er et problem. Vi her matte tage 54"lose" 

bladmodtagere md I systeset! Skant PR-vsrdlen Ikke skal underkendes, sA er 

dette lkke meningen med et medlemsblad. ALLE bedes hjmlpe med en indsats 

for at fA hvet medlemstallet! Og  sA en tak til Flemming Jacobsen for an 

fortsat trykning af bladet til favarpris. 

Med denne generalforsamling slutter sA min formandaperiode efter 

uafbrudt 21 ar pa posten. Beslutningen er nu taget, skønt det her vmret 

mange spndende ar. Men tiden er inde til, at der kommer nye til, sA vi 

kan [A en kontinuitet I bestyrelsesarbejdet. 

Til slut vii jeg takke den samiede bestyrelse for samarbejdet I Arets lob. 

Mit ønske for den kommende nyvalgte bestyrelse skal sA vmre, at det mA 

lykkes at fA vendt frafaldet og fA nye aktiviteter I gang. 

Hermed slutter jeg beretningen. 

Jergen 0. Rasmussen. 
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Lyatfiskerforeningen "NEPTUN' 

Regnskab for iret 1997/1998 

Overfert beholding pr. 24/10-1997 	 15.125,34 k 

INDTGTER: 

Kontingenter indget til LFF. NEPTUN 74.301,00 Kr 
Renteindtgter 19,87 kr 
Tilbetalt (pc modom) 200,00 kr 
Depositum, FisKeringenegler 250,00 kr 
Saig af Neptun marker 185,00 Kr 
Driftstilskud fra Lyngby-Taarbak kominune 6.887,00 kr 	81.842,87 

Indtagter ialt 96.968,21 

UDGI FTER: 

Kontingent til Fiskeringen 1970 44.112,00 Kr 
Kontingent til EFSA/Danmark 1.246,00 Kr 
Kontingent til Danmarks Sportefiskerforbund 2.507,00 kr 
NEPTUN BLADET, tryKning + vedtagter 4.583,50 kr 
Pooto ialt 2.781,13 kr 
Generalforsamling/meder/julwafslutning 3.424,00 kr 
Abonnementer og indbinding af fiskeblade 1.825.77 Kr 
JuniorlederKursus 1.735,00 kr 
Indkeb af varktoj og arbe3dsmaterialer 1.268,50 Kr 
Kontorartikier 1.657.75 kr 
Fordrag oq kursusinstrukter 4.505,00 kr 
Pokaler, gravering 160,00 Kr 
Diverse turudgifter 1.576,00 kr 
Keb af video og film 2.145,00 Kr 
Vedligeholdelse af bádmotor 2.254,00 Kr 
Gayer og blomster 1.755,25 Kr 
Telefon godtgorelese 1.300,00kr 
Kob af FR negler 550,00 Kr 
Diverse servicegebyrer + ereafrunding 182.38 Kr 	79.568,28 	I 

Beholding pr 14/10-1998 17.399,93 

Girokonto pr 14/10-1998 12.664,21 Kr 
Sparekassebog/BiKuben pr. 	14/10-1998 1.934,38 Kr 
Investkonto/UNIBANK pr. 14/10-1998 1.779,84 Kr 
Kontant beholding pr. 14/10-1998 1.021,50 Kr 	17.399,93 

AKTIVER: 

1 stk. 	Frederiksdal-jolle 	(-6.450 krp.a.) 6.450,00 Kr 
1 stk. Kegnas 470-jolle -0- 
2 stk. dam-jolle -0- 
Oddenhus - obligationer, 6 stk 6250 Kr = 1.500,00 Kr 

Kasserer 	 Revisor Revisor 

/ 
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LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 	 BUDGET REGNSKABSAR 98/99: 

Beo1dning pr. 14/10-1998----------------------------------17.399,93 kr 

INDTGTER: 

Kontingenter til LFF. NEPTUN 
Samlet rentetilskrivning pA kontoerne 
Tilskud fra Lyngby-Taarbak kominune 

AnslAede indtagter i alt 

UDGIFTER: 

72.000,00 kr 
25,00 kr 

6.000,00 kr 	78.025,00 kr 

95.424,93 kr 

Kontingeriter til Fiskeringen/EFSA/DSF 
	

48.000,00 kr 
Meder og generalforsamling 	 2.500,00 kr 
NEPTUN BLADET, trykning 	 5.000,00 kr 
Porto 	 4,000,00 kr 
Diverse kontorartikier 	 1.500,00 kr 
Telefongodtgerelser 	 1.500,00 kr 
Pokaler, gravering 

	
2.500,00 kr 

Bladabonnementer til foreningen 
	

2.000,00 kr 
Drift af lokaler og klubaktiviteter 

	
5.000,00 kr 

Samlet bidra5til udsatningsformAl 
	

2.000,00 kr 
RAdighedsbeleb til junioraktiviteter 

	
1.000,00 kr 

Juniorinstrukter 	 4.000,00 kr 	79.000,00 kr 

Beleb til disposition -------------------------------------- 16.424,93 kr 

Kontingenterne til LFF. NEPTUN er berenet pA gundlag af rnedlernstal 
senior 122, junior 24. 

Bestyrelsens forsiag til kontingenter for 1998/1999 buyer pA baggrund 
af ovenstAende derfor incl. medlemsskab af FISKERINGEN og EFSA: 

Senior 550,00 kr pr. Ar, indskud nye seniorer 250,00 kr. 

Junior 240,00 kr pr.Ar, indskud nye juniorer 100,00 kr. 

Familie 800,00 kr pr. Ar, indskud nye familier 375,00 kr. 

Bestyrelsen 

d. 22/10-1998 

9 	 NR: 5 december 1998 



NEPTUN BLADET 

Referat af Generalforsamling onsdag 28. Oktober 1998. 

1) Jørgen 0. Rasmussen bød veikommen 

2) Soren Axelsen blev valgt til dirigent, og konstaterede, at genera iforsamli-
gen var lovligt varsiet. 

3) Jørgen 0. Rasmussen aflagde formandens beretning Beretningen er 
trykt I Sifl helhed andetsteds i bladet 

Leif Holmskov aflagde beretning for turudvaiget: 
Antai pladser pa havture vii blive reduceret, idet vi har opievet at kun 3,4 
eiier 5 pladser er bievet solgt, selvom foreningen har bestilt og ma betaie 
for 12 pladser. Dane Henry og Leif Holmskov vii "afprøve" Sandmanden. 
Vi vii satse pa fiere special-ture. Der buyer arrangeret fluefisketur til Jyl-
land i maj 1999, tilmeiding til denne tur sker i klublokalet. Vi er ábne for 
aile forsiag - evt, med fileskørsei, 

4) Dane Henry fremlagde revideret regnskab og budget for det kommende 
ár med undret kontingent. 
Bade regnskab og budget blev godkendt 

5) Det foresiàede undret kontigent blev vedtaget 

6) Bestyrelsen fremsatte et forsiag til vedtgtsndring om, at bestyreisen 
faststter minimumsaider for optagelse af juniorer. Et modforslag blev 
fremsat: Minimumsalderen er i dag12 är, men bestyreisen kan dispensere 
i hvert enkeit tiifide. Bestyreisens forsiag blev vedtaget ved afstemning 

Nste generalforsamling: Onsdag 27. Oktober 1999, kI. 19.30. 

7) Leif Holmskov 09 Lasse Steril blev genvalgt 09 Soren Axelsen blev 
valgt til bestyrelsen 
Ulrik Nyvold genvalgt som bestyreisessuppieant og Peter Walther gen-
valgt som revisor. 
Endeiig blev Leif Holmskov valgt til reprsentant i FR70 

8) Under punktet evt intet. Herefter uddeling af pokaier: 

Arskruset til Niels Erik Modvig for torsk pa 8,7 kg. 
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Torskepokalen til Dane Henry for en torsk pa 10,5 kg, taget pa nytàrstu-
ren. 

Pokal for a9delfisk til Mads Skejby for en havørred pa 4,3 kg, taget fra 
kysten. 

Pokal for gedde/aborre/sandart til Lasse Sterli for en sandart pa 7,7 kg. 

Medepokalen til Mads Skejby for en karpe pa 9,7 kg. 

Saltvandspokalen til Kristian Sorensen for en sej pa 12,5 kg. Taget pa 
det Gule Rev. 

Put&take-pokalen til Martin Vessel Nielsen for en regnbue pa 46 cm og 
5,2 kg. 

Trolling-pokalen til Leif Holmskov for en havørred pa 7,0 kg. 

Klubmesterskabspokalen til Mads Skejby. 

Lystfiskerpokalen til Mikkel Hald 

Soren Axelsen afsluttede generalforsamlingen med at takke Jorgen 0. 
Rasmussen for hans store indsats gennem mange âr som formand for 
Neptun 

Referat ved Steen Brynov.  
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TURPROGRAM 

HAV-TURE 11998 

Tirsdag d. 29/12 	JAWS, Helsingor 	 kI. 7:00 til 
12:00 

Til denne tur har NEPTUN rádighed over hele báden, s6 meld dig til denne 
nytárstur 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er i 1997 150 Kr. Der ydes dog en rabat til 
yore yngste juniorer pa 30 Kr. 
Der er til disse ture kun reserveret 12 pladser. 
Heldagsture og specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes 
ønsker. 

TILMELDING: Henry's Fiskegrej (Se side 2 i bladet). 
AFMELDING: Henry's Fiskegrej senest fredagen weekenden for turen af-
vikies. 

NR: 5 december 1998 	 12 



NEPTUN BLADET 

DANSK HAVFISKERFORBUND 
TUROVERSIGT 1999 

6. februar 1999 	 DHF generalforsamling 

7. februar 1999 	 DHF Pokalstvne 

15. til 16. maj 1999 	 SKAGEN Festival 

3. til S. juni 1999 	 DM i fri line fra Hirtshals 

21. til 22. august 1999 	NM fra Helsingor 

6. til 11. september 1999 	EM 1999 fra Tenby/Milford Haven, Wales 

Iii orientering: NEPTUNs juniordeltager i EM i havfiskeri i 1998 fra Helsingor 
fra den 24. august til den 28. august, Mikkel Hald blev nr. 5 af deltagende ju-
niorer. I den samlede stilling blev Mikkel nr. 48. 

Ja, al begyndelse er svr; men Mikkel har mod til at prove 1999 i Wales. Er 
der andre, der har mod pa dette, bør de tale med bestyrelsen. 

Knk og Bra-.k. 
SNIGCLING APPARATUS 

It 
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LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 
VINTERPROGRAM FOR 1998/1999 

Alle mødeaftener er onsdage 

Juleferie 
6. januar Aben klubaften 

13. januar Aben klubaften 
20. januar Aben klubaften 
27. januar Kenneth Petersen (ABU) fortller om kystfiskeri? 

3. februar Aben klubaften 
Vinterferie 

17. februar Aben klubaften 
24. februar Aben klubaften 
3 marts Aben klubaften 

10. marts Aben klubaften 
17 marts Aben klubaften 
24. marts Aben klubaften 
31. marts Aben ktubaften 

Pàskeferie 
7. april Aben klubaften 

14. april Aben klubaften 
21. april Aben klubaften 
28. april Aben klubaften 

5. maj Aben klubaften 
12. maj Sson slut eventuelt med en kasteinstruktion 

Modested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevnget 10, 2830 Virum. 

Do anforte modedage er flles for bade Seniorer 09 juniorer. 

Medetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker pa andre ugedage 
ved henvendelse hI foreningsformanden. 
Eventuelle srlige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vil blive rneddelt ved s-
sonstart og pa mødeaftenerne i løbet at ssonen. 
Al pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregár I lo-
kale nr. 73 (vrkstedslokaIet). 
Al film, foredrag, møder htteraturlsning foregár i vort lokale nr. 69 (klubloka-
let). 

Rot til aDndringer i det trykte program forbeholdes. 
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FANGSTRAPPORTER 

Med generalforsamlingens uddeling af pokaler er vi allerede startet pa et nyt 
pokalár. Sã flu venter redaktionen kun pa din fangstrapport. Benyt venligst 
den trykte kupon og Is reglerne i bladet 

Selvom der ikke er kommet nogle fangstrapporter for det nye pokalár. Har 
bestyrelsen dog modtaget et billede fra sidste pokalár, som er sä flot, at vi 
syntes, at det skulle bringes. 

Tobias Veiglin Jorgensen fangede denne flotte gedde pa Bagsvrd Sø den 
27. september 1998. 
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NEPTUN's Pokaler 

Torskepokalen 

Vandrepokal i rent sølv. Tildeles for størst fangede torsk pa en at foreningen arrangeret 
tur. Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme til nste po-
kalárs afslutning, Nor man sá modtager et krus med hândmalet bomrke 

Saltvandspoka!en 

En evigt vandrende pokal. Den tildeles for den enkeitfisk, der i ârets lob har opnâet de 
højeste point efter følgende pointskala, Nor nedennvnte pointtal for de forskeltige fiske-
arler er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter proportionalt 

Berggylte 125 kg Brosme 3,0 kg 
Havkat 4.0 kg Pighvar 3,0 kg 
Hornfisk 1,1 kg Rødsptte 1,75 kg 
Hvilling 1,0 kg Rødtunge 0,4 kg 
sing 0,5 kg Rødfisk 1,0 kg 

KulIer 3,0 kg Sej 6,0 kg 
KumuIe 4,5 kg Sild 0,6 kg 
Lange 12,0 kg Skrubbe 1,2 kg 
Lubbe 4,0 kg Torsk 15,0 kg 
Makrel 1,5 kg Tunge 0,8 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret og har pokalen til nste pokalárs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til ele. 

Ferskvandspoka!en 

Vandrepokal i søtvplet som tildeles for den gedde, sandart eVer aborre fra dansk fiske-
vand, der i arets lob har opnâet det højeste antal point efter den eflerføtgende pointskala, 
Nor nedennvnte pointtal for de forskeflige fisk er sat Iii 100 point Pointene udregnes 
derefter proportionalt. 

Gedde 	 8,0 kg 	 Aborre 	 1,4 kg 
Sandart 	 6,5 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne til nste pokalárs afslutning, 
samtidigt udeveres der en erindrings plakette Iii eje 
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Pokal for zedeffisk 

Vandrepokal I rent selv, scm tildeles den som I Danmark har fanget den enkeite fisk, som 
har givet flest point. Fisken skal vre fanget i áer, søer eller pa kyst, som man kan be-
tragle som de naturlige tiiholdssteder for fisken (aitsà ikke Put & Take). 

Pokalen tildeles den, der I ârets lob har opnàet det højeste antal point efter den etterføi-
gende pointskala, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. 
Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeørred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Havørred 	 5,0 kg 
Søørred 	 3,5 kg 	 Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret I pokalen og har denne stâende tiP nste pokaiars at-
siutning. Samtidigt udleveres der en erindrings plakette til eje. 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives til den, der har fanget den mest pointgivende fisk i et dansk Put 
& Take vand. 
Nedennvnte potnttal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes deref-
ter proportionait 

Bkørred 	 2,0 kg 	 Kildeørred 	 2,0 kg 
Regnbueerred 	 6,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende til nste pokalárs at-
siutning. Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 

Mede pokalen 

En vandrepokal i sølvpiet der gives til den fanger at en enkelt fisk fanget I Danmark, som 
opnàr de højeste pointtai. 

Nedennvnte pointtai for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes deref-
ter proportionait. 

Brasen 3,50 kg Grskarpe 6,50 kg 
Knude 3,00 kg Karpe 8,0 kg 
Karusse 1,50 kg Rimte 2,50 kg 
Rudskaiie 1,00 kg Skalle 070 kg 
Suder 2,75 kg Al 1,50 kg 

Da medefisk i høj grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto vre rimeiigt 
Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen 09 har denne stàende til nste pokalârs at- 
slutning. Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 
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Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal i sølvplet der gives til den all-round fisker, som samlet - d v.5 hvor sum-
men at en saltvandsfisk og en ferskvandsfisk - opnâr det hejeste pointtal. 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat III 100 point Pointene udregnes deref-
ter proportionalt. Fiskene skal fanges i bde ferskvand og saltvand, men en og kun en af 
hver at de nedennvnte arter glder ved den endelige pointudregning. 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 140 kg Havørred, bad 500 kg 
Bkørred 1,50 kg Havørred, kyst 500 kg 
Gedde 8,00 kg Hornfisk 1,10 kg 
Havørred 5,00 kg Ising 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrel 1,50 kg 
P & T ørred 6,00 kg Rødsptte 175 kg 
Sandart 6,50 kg Skrubbe 1,20 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15,00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal I sølvplet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som 
opnàr de højeste pointtal. 

Samme pointtal, som er benyttet ved pokalen for delfisk, skal benyttes for de fisk, der 
giver 100 point. Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Pokal for "Arets lystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem at foreningen, som ved en srlig indsats i ord eller 
gerning har gjorl sig forijent til denne hder. Motiverede forsiag bør sendes til bestyrelsen 
i god lid saledes, at denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne staende til nste pokalars at-
slutning. Samtidigt udleveres et gavekort til Henry's Fiskegrej. 

Regler vedrørende uddeling afpokaler 

Det er en forudstning, at alle fisk er fangede under forhold og med grejer, som kun dk-
kes at de moralbegreber, der glder for sports- og lystfiskeri. 

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelseri ved vidne, ved forevisning eller 
ved et billede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 màned fra fangstdato. 
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Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal I sølvplet der gives til den all-round fisker, som samlet - d v s hvor sum-
men at en saltvandsfisk og en ferskvandstisk - opnár det højeste pointtal 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat Iii 100 point Pointene udregnes deref-
ter proportionalt. Fiskene skal fanges i bade ferskvand og saltvand, men en og kun en af 
hver aide nedennvnte arter glder ved den endelige pointudregning. 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 140 kg Haverred, bad 500 kg 
Bkørred 150 kg Havørred, kyst 5,00 kg 
Gedde 8,00 kg Hornfisk 110 kg 
Havørred 5,00 kg Ising 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrel 1,50 kg 
P&Tørred 6,00 kg Rødsptte 1.75 kg 
Sandart 6,50 kg Skrubbe 1,20 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15,00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal i sølvplet der gives til den fanger at en enkelt fisk fanget i Danmark, som 
opnâr de højeste pointtal. 

Samme pointtal, som er benyttet ved pokalen for aeclelfisk, skal benyttes for de fisk, der 
giver 100 point. Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Pokal for "Arets lystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem af foreningen, som ved en srlig indsats i ord eller 
gerning har gjort sig fortjent til denne hder. Motiverede forsiag bør sendes til bestyretsen 
i god tid saledes, at denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende til nste pokalárs at-
slutning. Samtidigt udleveres et gavekort til Henry's Fiskegrej. 

Regler vedrørende uddeling afpokaler 

Det er en forudstning, at alle fisk er fangede under forhold og med grejer, som kun dk-
kes af de moralbegreber, der glder for sports- og lystliskeri 

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller 
ved et billede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 máned fra fangstdato. 

NR: 5 december 1998 	 18 



NEPTUN BLADET 

Ved pointlighed i en klasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. 
Er ogsâ disse liner lige tykke foretages lodtrkning. 

Pokalàret begynder 1. oktober og afsluttes det efterfelgende áí d. 30. september. Poka-
lerne uddeles pa den ordinre àrlige generalforsam ling.  

eLlnc-) 3 

MANEDENS VEJR 

September 1998 
Solfattiaste seøtember. 

September 1998 blev med en mânedsmiddeltemperatur pa 13.4 grader, 0.7 
grader varmere end normalgennemsnittet over perioden 1961-90. Mànedens 
højeste temperatur pa 23.3 grader blev malt den 8. pa Midtsjlland, og ma-
nedens laveste temperatur 1.2 grader blev registreret om morgenen den 15. i 
Sydjylland. 

Nedbøren, i gennemsnit ud over landet, blev knap 80% at normalgennem-
snittet. Mest regn fik Ribe Amt med omkring 85 mm, mens Vestsjllands 
Amt kun fik omkring 30 mm. 

Solen skinnede, i gennemsnit ud over landet, kun 63 % at det normale, og 
med kun 93 timer i september i àr, blev det den solfattigste september over-
hovedet. Landsdkkende solmálinger begyndte i 1920, og den tidligere sol-
fattigste september er fra 1993 med 94 timer. Mest sol i september i ar 1998 
fik sà ubetinget Bornholm med over 160 timer, mens det centrale Sydjylland 
kun fik Ca. 65 timer, eller nsten 100 timer mindre end pa Bornholm. 

Landstal - september 1998 

Middeltemperatur 	 13.4 00  (Normal 12.7 00) 

Nedbør 	 58 mm (normal 73 mm) 
Sol 	 93 timer (normal 148 timer) 
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Oktober 1998 
UsdvanIig nedbørriq oktober - den nstvàdeste kalendermâned over-
hovedet. 

Med en mânedsmiddeltemperatur pa 8.6°C blev oktober 1998 1/2° koldere 
end normalgennemsnittet. Mânedens højeste temperatur 16°C blev malt den 
17. i Storstrøms Amt, mens der om natten til den 1. november blev registreret 
-1.3°C i Midtjylland. 

I gennemsnit ud over landet blev nedbøren i oktober 1998 usdvanlig meget 
over det normale, hele 125%, eller mere end det dobbelte For landet som 
gennemsnit faldt der i alt 171 mm. Mest nedbør fik Ribe- og Ringkøbing Am-
ter, Ca. 228 mm (normaler 100 og 96), mens Storstrøms Amt fik mindst, Ca. 
105 mm (normal 49). I oktober 1967 faldt der i gennemsnit ud over landet 
177 mm, og del er indtil videre den største nedbor nogen maned registreret 
siden 1873. 

Solen skinnede i gennemsnit i 90 timer i oktober 1998. Det er knap 10% un-
der normalgennemsnittet. Mest sol forekom pa Lolland, op til 110 timer, mens 
der i del centrale Sydjylland kun kom knap 70 timer. 

Landstal - oktober 1998 

Middeltemperatur 	 8.6°C 	(normal 9.1 °C) 
Nedbor 	 171 mm (normal 76 mm) 
Sol 	 90 timer (normal 97 timer) 

FISKERINGEN's NØGLER 

Fiskeringens badfaciliteter er aflást med samme systemlàs. Nogler hertil kan 
kun erhverves hos foreningens kasserer eller formand mod et depositum pa 
50 kr. Husk i ovrigt foreningens interne kursus i "Sikkerhed til sos". 
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SrIig for juniorer 

Fylder du eller er du fyldt 16 6r i den kommende kontingentperiode, kan du 
efter eget ønske overg6 til seniormedlemsskab. 

Betingeisen herfor er, at du sà naturligvis betaler senior kontingent. Det du 
opnàr, er nogle senior rettigheder. Bl.a. kan du bruge bdene pa egen hand, 
nàr du har deltaget i sikkerhed til søs" - kurset. Grunden til, at foreningen vii 
opkrve større kontingent for denne facilitet er, at Fiskeringen krver et 
kontingent for hvert medlem, der kan benytte dets faciliteter. Foreningens 
kasserer vii vre dig behjpeIig med ompiaceringen. 

Du skal dog vre fyidt 18 áí for at leje foreningens motorer, men har du selv 
en sâ kan du jo benytte den. 

G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at foreningen râder over 2 stk. gstekort til brug ved Fiske-
ringens faciliteter. Far du som mediem at NEPTUN besøg biandt familie eiler 
venner, der godt vii prove en fisketur ved en af Fiskeringens faciliteter, sâ 
bestil et at disse gstekort hos foreningens formand. Gstekortet gIder 
altsâ til Ieiiiqhedsvis fiskeri ved faciliteterne oq i følgeskab med et forenings-
medlem. 
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Regler for benyttelse af NEPTUN's motorer 

I Udiejning sker kun tii mediemmer med gyldigt TR 1970 motorkursus og sikkerhed" og 
kontingentkvittering. Begge skal forevises inden udiejning. 

Kun mediemmer der er fyldt 18 áí kan leje motorer. 

2. Udiejning vii foregà Ira Henry's Fiskegrej", i dennes âbningstider. 

3. Udiejning vii foregà pa Iøigende betingeiser: 

a) Depositum 	 300 kr 

b) Leje pr. dag 	 40 kr for EL motor 
50 kr for 4 HK motor 
75 kr for 10 HK motor 

C) Leje pr. weekend 	60 kr for EL motor 
80 kr for 4 HK motor 

125 kr for 10 HK motor 

Depositum betales ved udievering at motoren 

Depositum vii biive tiibagebetalt ved aflevering af motor I hel og rengiort stand. Leje og 
brndstofforbrug modregnes i det betaite depositum 

4. Ved leje af motor føiger tii 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer 
en 22,7 L tank. Tanken afieveres igen Iii fyidning hos Dane Henry. Der udieveres ekstra 
olie af Dane Henry, og kun denne ma benyttes. 

Ved leje af EL motor vii der medføige et fuldt opiadet batten, som kan vare op tii Ca. 8 - 10 
timers forbrug. 

S. Der udieveres ved leje aitid et st vrktøj og reservedele Disse afleveres i samme 
stand/antal efter endt brug. 
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Hvis der har vret probiemer med udstyret, afleveres en rapport til Dane Henry, sáiedes 
at disse kan afhjlpes. 

6 Lejen for motorerne skal bruges til heniggeiser til service og evt. køb af nye motorer 
efter behov, Dane Henry sørger for, at motorerne aitid er i en forsvarIig og sejikiar stand. 

7. Ved leje af motor udleveres der materialer, som er en vejiedning i brug og anvendeise 
af disse Denne vejiedning skal altid føiges for at opnA den største sikkerhed til søs. 

8. Bevidst overtrdelse at udleverede regler og materiale for benyttelse at foreningens 
motorer vii automatisk medføre ekskiusion af NEPTUN. 

UDLAN AF LITTERATUR 

Som tidligere omtalt er vi pt. uden video/videofilm i lokalet; men lystfiskerlit-
teraturen I lokalet kan stadig lanes at medlemmerne. Dog skal hvert udlàn 
gores sà kort som muligt. Bestyrelsen kan ikke tiDade, at medlemmer har 
kiubbens litteratur til hjemlân feks. i ferierne. 

Overholdes dette ikke, ma bestyrelsen tage sine forholdsregler. 

!i1S1WTu1i*I1 i I ']1 I 

Der er altid mange adressendringer blandt yore medlemmer i foreningen. 
Nogle aendringer meldes hurtigt via de smá adressendringskort, som fás pa 
posthuset. Andre far vi ind som en hue notits pa girokortet. Atter andre far vi 
meddelelser om via avispostkontoret, og i nogle tihfIde maneder efter en 
flytning har fundet sted heR afhngigt af, hvornàr et blad er udkommet. En-
kehte er ogsà sa venhige at meddele flytninger via telefonen, som regel fordi 
de havde noget andet at spørge om samtidigt. 

For jeres egen skyld bør vi kunne holde medlemskartoteket ajour, sâledes at 
vi kan adressere post til jer korrekt. For at vi I bestyreisen kan gore dette sá 
hurtigt og korrekt som muligt, har vi fra bestyrelsens side denne hue bon: 

Brug postvsenets smâ adresse.ndringskort, nár I flytter 

Disse kort er gratis og fàs pa alle posthuse, og meld sâ gerne flytningen in-
den denne sker 

Pa forhánd tak. 
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MADSIDEN 

De kommende máneder star menuen vel ofte pa torsk i Iystfiskerens køkken; 
men kvaliteten af fileterne er ikke altid i top, der ma tit skres godt fra for at 
fâ noget reelt fiskekød. Sâ er det oplagt at prove en eller anden gryderet med 
torsk. 

Prøv for eksempel: 

Maskintorsk med Madeira (5 personer) 

2 kg torskefilet 
¼ kg smør 
1 1/2  spsk. Eddike 
¼ flaske madeira 
fint hakket skalotteløg 
salt, hel peber samt Iidt stødt peber 
Retten tilberedes i en kasserolle med lag. For torsken lgges I kasserollen, 
presses den tor i et ktde og meles som til stegning, ellers buyer saucen ik-
ke jvn. Kasserollen fyldes Iagvis først med licit smør, sa fiskestykker, der 
bestrøs med ovennvnte krydderier og log, derefter smør, torsk o.s.v. indtil 
nvnte kvantum er brugt. Til sidst overhldes det hele med madeiraen 09 
eddiken. 
Retten koges under lag, og retten serveres I kasserollen, og der spises sma 
faste pillekartofler og brød til. 

Velbekomme 
JOR 


