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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand Jorgen 0 Rasmussen 45 88 33 77 

Danrnarksvel 42 A, 2800 Lyngby 

Nstformand Steen Brynov 458592 12 
Snebrvn9et 11. 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henrys Fiskegrej, Fredeiiksdalsvej 136, 2830 Virum 
Privat 3969 8569 
Valdemarskrogen 26 2860 Seborg 

Beslyretsesmth Frank Lynge Larsen 4583 1048 
sekretr Gronnevej 49, 2830 Virum 

Bestyretsesmdl Soren Aielsen 45 93 08 94 
Lundtoftevej 268 8, 2800 Lyngby 

Juniorleder Philip Johan Teller 39 62 73 56 
Esperence Alto 22, 2920 Charlottenlund 

Juniorleder Marlin K Rasmussen 43 44 03 07 
Lillevang 9, 2605 Brondby 

Kiublokaler: 
Ungdomstokaterne pa Fuglsangsskolen. Lolcaler Ni 69 09 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtil meld inger: 
Made-ture Philip Johan Teller 31 62 73 56 

Kyst- 09 So-lure Dane Henry (forretningen) 45 85 2861 

Hay-lure Dane Henry (torrelningen) 45 85 59 70 

Girokonto: 
Lysffiskerforeningen NEPTUN 30627 16 
Va)demarskrogen 26, 2860 Soborg 

Nste Nummer: 
Ornkring slutningen at mat 1996 

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

Fangstrapporter: 
Henry's Fiskegrel 

&rsvamhavende redakiw Jergen 0 Rasmussen. Lay-Out Frank Lynge Larsen 
Bedet udkomrner 5 geege om aret i et opiag pa so 270 stykker 
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NEPTIJN BLADET 

Mânedens leder 

Danske lystftskere er et lidt m&rkeligt folkefrd Skønt vi alle (organiserede eller ej 
dyrker en god hobby, Lystfiskeriet, og dermed burde stà sammen om den, synes den 
vsentligste nationale hobby i disse dage at vre UTILFREDSHED , og hvorfor 
flu det? 

Et at de varme emner for denne utilfredshed er anvendelsen 09 fordelingen at nd-
komne fisketegnsmidler. Der var i 1995 130.000 personer inklusive turister, der md-
løste uisketegnet. I ministeriets rádgivende § 12a-udvalg ser det ud til, at Danmarks 
Sportsfiskerforbund (DSF) 09 Ferskvandsfiskeriforeningen har mallet gá pa kom-
promis med erhvervsorganisationerne om anvendelse at 5,7 millioner kr fra do md-
komne fisketegnsmidler til forsøgsopdrt af rødsptter 09 skrubber, Til gengId 
skulle ansttelse at en fiskerikonsulent for SjIIand sâ komme pa tale. Det er taldet 
mange for brystet, at fisketegnsmidler skal anvendes til at understatte erhvervsfiske-
net. Desuden har der generelt fra flere kiubber og organisationer indenfor lystfiske-
net vret utilfredshed med DSF 

En srdeles kiuntet behandling at et mødereferat fra Skov- 09 Naturstyrelsens side 
har kuri gjort ondt vrre. Fra et made med DSF om administration af statsskovvande 
og dermed saig at kort til fiskevandene, er DSF blevet citeret for nogle udtalelser, der 
ligefrem beder om at blive misforstâet. Dette har forstrket kritikken at DSF og fort 
til et verbalt hundeslagsmál i forbundsbladet Sportsfiskeren, Fiskeavisen, Fisk og Fri 
samt Fiskeringens Fisk og Milja 

Store jyske foreninger deltager nu offentligt i kritikkens at DSF, 09 som et hajdepunkt 
i striden rejser utilfredse organisationsfolk nu til mader i Jylland for at diskutere alter-
nativer til DSF. At dette sa skulle fare til et aget samarbejde, kan man nok have sine 
tviv! om. Ihvertfald ma DSF's torhandlingsposition i § 12a-udvalget blive svkket. 
Fraktionsdannelser tører sjIdent til aget indflydelse der hvor tirigene bestemmes. 

Den eneste holdbare lasning pa denne strid ma vre, at alle vasker tavien ren 09 
modes til en drattelse at et fIles grundlag. Der ma vre plads til alle lystfiskere un-
der samme paraply, hvad eriten man er trollingfisker, fluefisker, spinnefisker, havfi-
sker eVer medefisker. Det er en nødvendighed, hvis offentlige myndigheder skal 
tage vort lystfiskeri alvorligt. Med fortsat uenighed blandt lysttiskerne bliver det myn-
dighederne, som stter yore vilkAr. 

Nste maP kunne passende blive et samarbejde med Danmarks Jgerforburid 

J.O.R. 
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NEPTUN BLADET 

NEPTUN byder velkom men tO: 

Seniorer. 

Peter Olsen 
Ole Falkenberg 

Junioror: 

Kasper Borg Rabøl 
David Poulsen 
Frej Leilund 

Foreningen at Danske Madfiskere 

Medlemmer af NEPTUN, som ønsker medlemsskab at Danmarks Sportsfisker For-
bund (DSF) 09 samtidigt modtage medlemsbladet Sportsfiskeren" 10 gange om 6ret 
inkluderet I kontingentet ( Løssalgspris 300 kr), kan melde sig ind i ovennvnte for-
ening 

Kontingentet for 1996 er 178 kr for seniorer, 131 kr for juniorer og 225 kr for familie-
medlemsskaber.  

Kontakt Kristian Fog Nielsen, tlf 45 85 28 61 for yderligere oplysninger.  
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NEPTUN BLADET 

TURPROGRAM 

HAV-TU RE 
(Se kontaktperson side 2 

Søndag d. 5/5 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Tirsdag d. 4/6 SKJOLD, Vedbk kI. 17:00 til 22:00 
Søndag d. 11/8 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 8/9 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 	til 12:00 
Søndag d. 6/10 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 	til 12:00 
Søndag d. 3/11 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er 140 Kr. Der ydes dog rabat til yore yngste juni-
orer. 
Der er til disse ture kun reserveret 12 pladser. 

Heldagsture og spedelle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes ønsker. 

FLADFISKETUR 

Vi har reserveret SKJOLD fra vedbk den 4. juni til den arlige aften-fiaduisketur. 

Foreningen sørger for sandorm, børsteorm mm. Det kIubmedem, som fanger den 
største fladfisk pa turen, far sit navn indgraveret pa den store stegepande. (se den i 
kiublokalet) 

Tilmelding hos HENRY's FISKEGREJ. 
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NEPTUN BLADET 

Bagsvrd Sø - tur 

Lørdag d. 13/4 	Bdebroen/ Alders hvileparken 	kI. 8:00 

Lørdag den 13. april 1996 harforeningen reserveretalle 4 bade pa Bagsvrd Sø til 
en klubtur. Chancerne for stor-sandart er der; men husk at dette fiskeri er rent dørge/ 
trollingfiskeri. Det vil sige langsom roning med woblere eller agnfisk efter badene. 

Vi modes kI 8:00 ved bâdebroen ved Aldershvileparken (se eventuelt nrmere i dit 
facilitetsblad). Der er maximalt plads til 12 ( maske 14? ) lystfiskere: sâ meld jer til i 
enten kiublokalet eller hos HENRY's FISKEGREJ. 

Furesø - tur 

Søndag d. 9/6 1996 

Denne dag skal vi prove at fravriste Furesøen gedder, sandarter og aborrer. 

Der er booket bade med motortilladelse ved faciliteterne Stavnsholt og Yachtklubben 
Furesøen/Holte. Det er altsâ ganske tt p6 nogle af Furesøens bedste banker. 

Nrmere om mødetid og -sted i bladets maj nummer. Tilmelding hos HENRYs Fl-
SKEGREJ eller i lokalet. 

Tur til LAGAN - ãen i Sverige 

Weekenden den 30/8 til den 1/9 1996 har foreningen reserveret huset I Knäred ved 
Lagan aen i Sverige. 

Der bliver mulighed for lakse og ørredfiskeri pa de yderste 8 km af Lagan (fiskekort), 
bøkørredfiskeri i Vanneáen (fiskekort), Put&Take fiskeri efter røding (fiskekort) 
samt frit fiskeri i Lagan oven for kraftvrkerne. 

Der kan maximalt deltage 12 personer pa turen. Nrmere om afgangstid og trans-
port senere. Tilmelding hos foreningens formand, tlf. 45 88 33 77 
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NEPTUN BLADET 

FISKETUR TIL CANADA 

TO sommer vii der blive arrangeret en fisketur til Canada, hvor vi hovedsageligt vii 
fiske efter iaks. 

Der vii blive en detailleret beskrivelse i biadet: men hvis I ikke kan vente, sâ har Da-
ne Henry infirmationer om denne tur. 

Lysifisker er du kystfisker? 

Et af de bedre kystfiskeomrâder ved Sjiland er kysten ved NordvestsjIiand 

Jeg har fäet lavet en specialaftale med Lammefjordskroen i Hørve, tif. 53456050 Da 
vi jo er hàndvrkere, kan vi modtage deres hndvrkerkoncept, Betingelsen er blot, 
at vi kan fremvise et gyldigt obtigatorisk fisketegn. 

Ville det ikke vre rail at have et sted at sove, fâ noget godt at spise om aftenen og 
om morgenen; og s6 ovenikøbet have en madpakke og kaffe med pa turen om da-
gen? Der er Ca. 10 km til Ordrup Ns og kortere til Bjergene, men naturiigvis inge-
re hvis man skal pa Odden. 

Priseri for en overnatning med maden inkluderet er 310 kr per person per døgn. Hvis 
man buyer der flere dage, kan vrtsparret opbevare fisken i fryser. 
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NEPTUN BLADET 

EFSA TUROVERSIGT 1996 

26. apnl til 4. maj 	EFSA GAME CHAMPIONSHIP 
Afholdes fra Ismalarada. USA 

12. maj 	 HVIDOVRE CUP 
Afholdes fra Helsingor Statshavn 

18. til 19 maj 	DM I FRI LINE 
Afholdes fra Skagen 

7 til 9 juni 	 NORDISK MESTERSKAB 
Afholdes fra Hirtshals 

STAVANGER FESTIVAL 
Afholdes fra Tananger 

DM I LET LINE 
Fra Helsingor Statshavn 

HVIDOVRE OPEN 

EFSA, EUROPEAN BOAT CHAMPIONSHIPS 
Era Berritz, Frankrig 

8. til 10 august 

24. til 25 august 

7. til 8. september 

5. til 13. oktober 
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NEPTUN BLADET 

FANGSTRAPPORTER 

Pa foreningsturen den 14/1 1996 fik 9 ud af 14 deltagere torsk med hjem. lkke de 
helt store 'mâlere", men nogle gode spisefisk var der imellem. Kun een var over de 
magiske 10 kg 

Frank Lynge Larsen tegnede sig for en torsk pa 10,5 kg, 09 ellers var de bedste for-
dett som følger: Jørgen 0. Rasmussen torsk pa 8,0 kg, Ranko Babic torsk pa 6,8 kg, 
Jens østerby torsk pa 5 kg og Niels Qvirin Hansen torsk pa 5 kg. 

Endelig blev det vejr til noget isfisken pa søerne. Foreningens formand har da ogsà 
vret ude og snurre isboret. Det gay pa Esrum sø den 3. februar en rigtig god abor-
re pa 0,830 kg (forsidebilledet). Sá søens erhvervsfisker har attsá ikke fàet taget alle 
de store i sit trawl. 

Frank var ikke titfreds med bare en málstorsk' pa foreningsturen. SS pa en hver-
dagstur med grødis I Oresund blev dagens resultat en torsk pa 13,0 kg. 

Foreningsturen den 3. marts var begunstiget med flot vejr. Men desvrre var der kun 
4 medlemmer, som følte sig fristede til at deltage. Her fik 2 fisk med hjem. Forman-
den tegnede sig for en torske-trio" pa 9,4 kg, 6,2 kg og 5 kg. Juniormedlem Kasper 
B. Rabøl fik torsk pa 6 kg og 1,5 kg. 
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NEPTUN BLADET 

POINTSTILLINGEN 1995-96 

Torskepokalen 

Frank Lynge Larsen 10.5 kg Foreningstur 70 point 
Ranko Babic 9.6 kg Foreningstur 64 point 
Jørgen 0. Rasmussen 9 4 kg Foreningstur 63 point 
Jørgen 0. Rasmussen 8.0 kg Foreningstur 53 point 
Ranko Babic 6 8 kg Foreningstur 45 point 
Jørgen 0 Rasmussen 6.2 kg Foreningstur 41 point 
Kasper B. Rabøl 6.0 kg Foreningstur 40 point 

Saltvandspoka!en 

Frank Lynge Larsen 	13.0 kg 	 87 point 

Ferskvandspokalen 

Jørgen 0 Rasmussen 	0 830 kg 	 69 point 

F' 
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NEPTUN 8LADET 

"NEPTUN"s Pokaler 

Torskepokalen 

Vandrepokal I rent sølv. Tildeles for størst fangede torsk pa en af foreningen arrangeret tur Fange-
ren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme 01 nste pokalars afstutning. hvor 
man sá modtager et krus med hándmalet bomrke 

Saltvandspokalen 

En evigt vandrende pokal Den tildeles for den enkelttisk, der i ärets lob har opnáet de hejeste 
point efter falgende pointskale, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fiskearter er sat til 100 
point Pointene udregnes derefter proportionalt 

Berggylte 1,25 kg Brosme 3,0 kg 
Havkat 4.0 kg Pighvar 3,0 kg 
Hornfisk 1,1 kg Radsptte 1.75 kg 
Hvilhrig 1,0 kg Radtunge 0,4 kg 
sing 0,5 kg Rødfisk 1,0 kg 

Kulter 3,0 kg Sej 6,0 kg 
Kulmule 4,5 kg Sild 0,6 kg 
Lange 8,0 kg Skrubbe 1,2 kg 
Lubbe 4,0 kg Torsk 15,0 kg 
Makrel 1,5 kg lunge 0,8 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret og har pokalen til nste pokalàrs afslutning, samtcdigt udleveres 
der en erindrings plakette til eje 

Ferskvandspoka!en 

Vandrepokal i salvplet som tildeles for den gedde, sandart eller aborre fra dansk fiskevand, der 
àrets lab har opnaet det højeste antal point efter den efterfalgende pointskale, hvor nedennvnte 
pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes derefter proportionalt 

Gedde 	 8.0 kg 	 Aborre 	 1,2 kg 
Sandart 	 5.0 kg 

Fangereri fér sit navn indgraveret I pokalen og har denne til nste pokalárs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til eje 
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NEPTUN 8LADET 

Pokal for aedelfisk 

Vandrepokal I rent søIv, som tildeles den som I Danmark har fanget den enkelte fisk, som har givet 
flest point Fisken skal vre fanget I aer, seer eller pa kyst, som man kan betragte som de naturli-
ge tilholdssteder for fisken (aitsa ikke Put & Take) 

Pokalen tildeles den, der i arets lob har opnaet del højeste antaL point efter den efterfølgende 
pointskale, hvor nedennvnte pointtal for de forskelhge fisk er sat til 100 point Pointene udregnes 
derefter proportionalt 

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeerred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Haverred 	 5,0 kg 
Seerred 	 3,5 kg 	 RegnbLieørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret I pokalen og har denne staende til nste pokalars afslutning 
Samtidigt udieveres der en eriridrings piakette III eje 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives til den, der har fanget den mest pointgivende fisk i et dansk Put & Take 
vand 
Nedennvnte pointtal for de forskeiiige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionait 

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeerred 	 1,0 kg 
Regnbueerred 	 1.5 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret I pokalen og har denne stãende til nste pokalars afsiutning 
Samtidigt udieveres en erindrings plakette til eje 

Mede pokalen 

En vandrepokal i søIvpiet der gives hi den fanger at en enkeit fisk fanget i Danmark, som opnar de 
højeste pointtal 

Nedennvnte pointtal for de forskeiIige fisk er sat tii 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionait 

Brasen 3,50 kg Grskarpe 5,00 kg 
Knude 3,00 kg Karpe 8,0 kg 
Karusse 1,50 kg Rimte 2,50 kg 
Rudskaue 1,00 kg Skalle 0,70 kg 
Suder 2,75 kg Al 1.75 kg 
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NEPTUN BLADET 

Da medefisk I høj grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto vre rimeligt. 
Fangeren fr sit navn indgraveret i pokalen 09 her denne stàende til nste pokalärs afslutning 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette hi eje. 

Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal i selvpiet der gives til den all-round fisker, som samlet - d  S hvor summen af en 
saltvands-fisk og en ferskvandsfisk - opnr det højeste pointtal.  

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionalt Fiskene skal fanges i bade ferskvand og saitvand. men en og kun en af hver af de neden-
nvnte arler glder ved den endelige pointudregning 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 120 kg Havørred, bad 600 kg 
Bkerred 150 kg Havørred. kyst 4,0 kg 
Gedde 800 kg Hornfisk 110 kg 
Haverred 400 kg Ising 050 kg 
Karpe 800 kg Makrei 150 kg 
P & T erred 600 kg Rødsptte 175 kg 
Sandart 500 kg Skrubbe 1,20 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15,00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal i seivpiet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Denmark som opnar de 
højeste pointtal 

Samme pointtal, som er benyttet ved pokalen for deifisk, skal benyttes for de fisk. der giver 100 
point Poinlene udregnes derefter propoilionalt 

Pokal for "Arets lystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det mediem af foreningen, som ved en srlig indsats i ord eller gerning 
har gjort sig fortjent hi denne h&der. Motiverede forsiag bør sendes til bestyrelsen i god tid sàledes, 
at denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen 

Farigeren far sit navn indgraveret i pokalen 09 har denne stãende til nste pokaiãrs atsiutning 
Samtidigt udleveres et gavekort tit Henry's Fiskegrej 
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NEPTUN BLADET 

Regler vedrørende uddeling af pokaler 

Det er en forudstning, at afle fisk er fangede under forhold og med grejer, som kun dkkes af de 
moralbegreber, der glder for spoils- og lystfiskeri 

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et 
billede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 maned fra tangst-dato. 

Ved pointlighed j en klasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. Er ogs-
disse liner lige tykke foretages Iodtrkning. 

Pokaláret begynder I oktober og afsluttes det efterfølgende ar d. 30 september Pokalerrie udde-
les p6 den ordinre klige generalforsamling 

FORARS-PROGRAM FOR LFF NEPTUN 

AVe faste mødedage er i denne sson onsdage fra kI. 19 til 22. 

De nedenfor anførte mødedage er flles for bde seniorer 09 juniorer. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsørtsker ogsá p6i andre ugedage 
efter henvendelse til formanderi. 

Al pirkestøbning, grejfremstilling, stangbygning og boilies-fremstilling foregár i vrk-
stedsiokalerne i lokale nr. 73. 

Al  fluebinding, film, foredrag, møder 09 Isning af litteratur foregàr i kiublokalet  loka- 
le nr. 69. 

Ret til ndringer i det trykte program forbeholdes. 

3. april Páskeferie 
10 	april Hyggeaften 
17. april Medegrej - medefisker, 
24. april Foredragsaften - se nrmere senere 
1. maj Hyggeaften med aftenmedetrf ved Søllerød so 
8. ma) Grejeftersyn 09 evt repr af eget grej 
15. ma) Flue-kasteinstruktion. 

Ssonen slut 
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NEPTUN 8LADET 

Hyggeaften ved Søllerød sø 

Onsdag den 1. maj 1996 forIgger vi vor kiubaften til bredden af Søllerød sø. Denne 
aften laver vi nemlig et "hygge-medetrf' ved søen. Vi henter nogle af foreningens 
skrappe medefiskere til at vise deres grej i funktion. Men mod setv op med dit eget 
grej og ía et par hyggetige timer og en fiskesnak. 

Vi modes ved søens østlige ende (grsareaIet ved Søbakkevej) kI, 19 

Vet mødt denne aften. 

Kasteinstruktiori 

Onsdag den 15, maj 1996 slutter vi mødessonen af med en instruktion i fluekast. 
Stedet buyer ved Hjortedam/Ermelundssletten. Pladsen her er ideet tit forn'álet, da 
der ingen bevoksning er til at hindre bagkastet, og med kast ud over søen far man 
det rette trk pa fluelinen, nar den skal Iøftes fra vandet. 

Vi modes ved søen kI 19 Der er gode parkeringsforhold pa Klampenborgvej direkte 
ved søen Vet mødt. 

Grejauktion 1996 

Den 7. februar 1996 lykkedes det sá endeligt at f6 afviklet en grejauktion med et 
ganske godt resultat 

Der blev omsat grej mm. for ialt 1135 kr, og takket vre sponsorstøtte fra sável 
Henry's Fiskegrej som enkeltmedlemmer blev der et overskud pa 434,95 kr. Dette 
beløb har øI/vandkassen sà rundet op til 500 kr, der hermed ubeskáret gàr til ud-
stning af fisk. Bestyrelsen takker alle, som har bidraget til resuttatet. 
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NEPTUN BLADET 

VEJRET I DANMARK 
JANUAR 1996 

Rekordtør kold januar. 

Med kun 5 m nedbør (sne og isslag) i gennemsnit ud over landet blev januar 1996 
den tørreste registrerede overhovedet. Den tidligere bundrekord var fra januar 1963 
med 7 mm. P amtsbasis fik Nordjylland mest nedbør 10 mm her i januar 1996, 
mens Arhus- og Fyns Amt fik mindst blot 3 mm. 

Januar 1996 var tIlige temmelig kold Gennemsnitstemperaturen for landet som he!-
hed blev -2 eller 2 grader under normalgennemsmttet for perioden 1961-90. Mane-
dens højeste temperatur +8 blev registreret i SydvestjyHand den 13. og den laveste 
temperatur -18 blev malt i Himmerland den 28. 

Det kolde Januarvejr gay et mánedsgraddagtal for landet som heihed pa 585, elter 
15% over gennemsnittet. 

Med beskedne 23 soltimer I gennemsnit ud over landet fik vi kun knap 60%  af nor-
malgennemsnittet. Mest so! fik Sydvestjylland Ca. 35 timer, mens dele af Midtjylland 
og pa Midtsjlland kun fik omkring 15 timer. 

Med en kold december 1995 og en kold januar 1996 viser det sig, at den efterføl-
gende februar har svrt ved at blive rigtig mild. Der findes 9 tilflde over 100 ar 
med bade kold december og kold januar. I syv af disse tilflde (78%) blev den efter-
følgende februar koldere end -1.2°. 

Landstal I lanuar 1996 

Middeltemperatur 	 -2,0C 	(normal 0.0°C) 
Nedbør 	 5 mm 	(normal 57 mm) 
So! 	 23 timer (normal 39 timer) 
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VEJRET I DANMARK 
FEBRUAR 1996 

Kold februar 1996 (med udbredt snestorm den 18. - 19) 

Med en mánedsmiddeltemperatur pa -3°C blev februar 1996 den koldeste at mane-
derne i denne vinter. December var -2.3°C, januar -2,0°C, og vinteren 1995-1996 fik 
saledes en gennemsnits-temperatur pa -2.4°C eller hele 3°C koldere end normal-
gennemsnittet (+0.5) over perioden 1961-90. Den koldeste kalender-vinter 
(december - februar) overhovedet er pa -32°C fra isvinteren 1939-40 Den laveste 
temperatur i februar 1996 var -16°C pa Bornholm den 7. og den højeste temperatur 
+6°C blev registreret pa Skagen den 15. 

Det kolde februarvejr gay et manedsgraddagetal for landet som helhed pa 579 eller 
hele 19% over gennemsnittet for perioden 1982-1995. 

Nedbøren i februar 1996 (stort set sne) pa 31 mm udgjorde godt 80% af det forvente-
de. 
Mest nedbør fik Born holms-, Ribe- 09 Sønderjyllands amter 45-50 mm, mens Nordjyl- 

lands-, Ringkøbing- og Viborg amter fik mindst 20-25 mm. Vinteren som heihed fik 
kun 58 mm nedbør (normal 161) eller blot 36% af normalen, og deter kun 10 mm 
over den tørreste vinter 1946-47. 

Antallet at solskinstimer i gennemsnit ud over landet i februar 1996 blev tt pa det 
normale med mest sol ca 80 timer over Vestjylland 09 beskedne 30-35 timer pa 
Bornholm 

Landstal i februar 1996 

Middeltemperatur 	 -30°C 	(normal 0.0°C) 
Nedbør 	 31 mm (normal 38 mm) 
Sol 	 68 timer (normal 67 timer) 
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Station 06180 

KØBENTTLAVNS LUFTHAVN 
in 	906 

N 30 60 0 120 150 S 210 240 V 300 330 tak 

36 6.9 133 190 30.2 HO 29 14 04 21 16 36 996 

3.6 5,6 4.8 4.8 11.3 7.3 11 1.6 04 21 1.6 3.6 488 

Pr 
0.0 11 53 133 17.3 73 09 0.0 0.0 0.0 00 00 46.4 

0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 

1 
h.ligh.d 

3.1  

±6 3

10  

a 11±±6 ±L 
IotaO aftial obsan'atIOoct = a0 	 KU 	flII 

Viada6lla da0aa,a a ba,06ad 0 2a/a 
A6a ob Or0000000 road iaI,4k/ 	o.ad I = 0.4% 
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Station 06180 

KOBENHAYNS LUFTHAVN 
Febrol I% 

N 

Ict 

Tip 

0 	 - 	Otc POrn/n 

S 	 0-0mm 

EEEEEEEEEEEEM 

FRIMEEMMEEEMEEM 
Tom!, noN! 0000-v.tioOno 224 

0,odoollo dmmnmol 000 hnoho!d 	0 Soon 
NoN! oboonnOnoono mod odnodkon0000do o,d I 04% 
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G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at foreningen rder over 2 stk gstekort til brug ved Fiskeringens 
faciliteter. Far du som mediem af NEPTUN besøg biandt familie eller venner, der 
godt vii prove en fisketur ved en af Fiskeringens faciliteter, sá bestii et af disse g-
stekort hos foreningens formand. Gstekortet gIder altsá til lejlighedsvis fiskeri 
vedfaciiiteterne oq i følgeskab med etforeningsmediem. 

Skaf nye medlemmer 

Vi er aitid interesseret i at hverve nye medlemmer til foreningen, da et forøget med-
lemstai vii forøge vores muligheder for at tilbyde medlemmerne flere faciiiteter og 
arrangementer. 

Derfor har NEPTUN indført en hvervekampagne', som skal inspirere mediemmerne 
til at invitere andre interesserede som medlemmer. Hvis du som mediem af NEP-
TUN hverver to nye medlemmer, og der pa indmeideises girokortet blot star 
11 anbefa let af.." vii du fá udleveret et gavekort til Henrys Fiskegrej". 

SrIig for juniorer 

Fyider du eller er du fyldt 16 àr I den kommende kontingentperiode, kan du efter eget 
ønske overgá til seniormedlemsskab. 

Betingeisen herfor er, at du sa naturiigvis betaler senior kontingent. Det du opnar, er 
nogie senior rettigheder. Bi.a. kan du bruge bâdene pê egen hand. nár du har delta-
get i sikkerhed til søs'-kurset.Grunden til, at foreningen vii opkrve større kontin-
gent for denne faciiitet er, at Fiskeringen krver et kontingent for hvert medlem, der 
kan benytte dets faciliteter. Foreningens kasserer vii vre dig behjlpelig med om-
piaceringen. 

Du skal dog vre fyidt 18 àr for at leje foreningens motorer, men har du seiv en sa 
kan du jo benytte den. 
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Fiskeringen's nøgler 

Fiskeringens bâdfaciliteter er aflást med samme systemlàs. NøgIer hertil Ran kun 
erhverves hos foreningens kasserer eller formand mod et depositum pa 50 kr. Husk 
øvrigt foreningens interne kursus i "Sikkerhed til søs'. 

KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

Til gamle og nye medlemmer, som endnu ikke har deltaget i vort liVe interne kursus 
en hue henstihhing med en vognstang: 

"Kurset er absolut obhigatorisk, hvis du tnker pa at leje foreningens motorer" 

Ring derfor snarest pa tlf. 45 88 33 77 og aftal tid for dette! 

Regler for benyttelse at "NEPTUN"s motorer 

I Udlejning sker kun UI medlemmer med gyldigt FR 1970 motorkursus og sikkerhed" og kontin 
gentkvittering Begge skal forevises inden udlejning 

Kun medlemmer der er fyldt 18 áí kan leje motorer 

2. Udlejning vii foreg fra Henrys Fiskegrej', i dennes ábningstider.  

3 Udlejning vii foregá pa følgeride 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 udlevering af moteren 
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Depositum vii blive tilbagebetait ved aflevering at motor i hel og rengjort stand Leje og brndstof-
forbrug modregnes I det betalte depositum 

4 Ved leje at motor følger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 22,7 
L tank Tanken afleveres igen til fyidning hos Dane Henry. Der udleveres ekstra olie at Dane Henry, 
og kun denne ma benyttes 

Ved leje af EL motor vii der medtelge et tuldt opladet batten, som kan vare op til ca 8 - 10 timers 
forbrug 

5 Der udieveres ved lee altid et st vaerktol og reservedele Disse afleveres I samme stand/antal 
efter endt brug 

Hvis der har vret probiemer med udstyret, afleveres en rapport til Dane Henry, saledes at disse 
kan afhjipes 

6 Lejen for motorerne skal bruges til heniggelser til service og evt køb af nye motorer efter be-
hov Dane Henry sørger for, at motorerne altid er i en forsvaarlig og sejikiar stand 

7 Ved lee at motor udieveres del niatenialer, som er en vejiedning i brug 09 anvendelse at disse 
Denne vetedning skal altid felges for at opn6 den sterste sikkerhed til søs 

8 Bevidst oventrdeIse at udleverede regler 09 mateniaie for benyttelse at foreningens motorer vii 
automatisk medfere eksklusion at NEPTUN 

Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Bestyrelsen gør endnu en gang medlemmerne opmrksom p, at Ian at videofilm 
skal begrnses til 8 dageVideofiim og forøvnigt andet fiskelitteratur fra foreningens 
bibliotek kan lanes at mediemmerne ved, at de skriver sig pa lanelisten i kiubiokaler-

ne 

Videofilmene er foreningens ejendom og skal vre til radighed for alle Derfor kan 
bestyrelsen ikke tiliade, at fiimene ligger hjemme hos mediemmerne I Ingere pert-
oder som feks ferier. Overholdes dette ikke, vii der blive opkrvet et lanegebyr pa 

25 kr pr. film. 
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APROPOS ADRESSE.LENDRINGER 

Der har i andet halvâr 1995 vret mange adressendringer blandt yore medlemmer 
i foreningenNogle zendringer meldes hurtigt via de sm6 adressendringskort, som 
fs p6 posthuset. Andre far vi ind som en hue notits pa girokortet. After andre far vi 
meddehelser om via avispostkontoret, og i nogle tilftde máneder efter en flytning 
har fundet sted helt afhngigt af, hvornar et blad er udkommet. Enkehte er ogsá sá 
venlige 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, saledes at vi kan 
adressere post til jer korrekt For at vi i bestyrelsen kan gore dette sâ hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyrelsens side denne hue bon: 

Brug Dostvsenets smâ adressendrinpskon', nár I flytter 

Disse kort er gratis og fàs pa ahle posthuse, og meld sá gerne flytningen inden denne 
sker 

Pa forhánd tak. 

BIDRAG IlL BLADET 

NEPTIJN biadet er et medlemsblad, hvorfor del er abent for mediemmernes bidrag, ikke alene det 
den ándsvage bestyreise" finder pa 

Hvis vi har en kunstner iblandt Os, der har lavet skitser, som han/hun gerne vii vise for andre, er 
dette stedet Debatopig og beskriveiser om spndende eter anderiedes fiskeopieveiser kunne 
ogsà have andres interesse 

Derfor hvis I har et bidrag sa kontakt blot Frank Lynge Larsen 
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MADSIDEN 

Med en venhig tanke til isfiskeriet denne vinter var der máske andre af foreningens 
medlemmer, som nede ud og hente en gang aborrer hjem. Aborre er en fin spise-
fisk, men desvrre ikke srhig vrdsat her i landet. lkke mindst i Sverige er den højt 
vrdsat, og der er da ogsá kommet virkehig mange opskrifter fra vort naboland Prøv 
f.eks.: 

Aborrefilet i grønt 

Grønsagerr.e tilberedes som Iølger: 2 log og 2 porrer skres i tynde ringe. 1/2 sehleri 
09 3-4 gulerødder rives pa rákostjern. En stor khat smør smeltes i en tykbundet gry-
de. Heri snurrer grønsagerne ca. et kvarter under lag og smages til med salt. 

I et smurt gratinfad anbringes ca. halvdehen af grønsagerne. og ovenpa Igges de 
rensede aborrefiletter. Drys med Iidt salt Resten af grønsagerne hldes over, og det 
iidfaste fad sttes i ovnen med lag i Ca. en halv time ved 180 grader. 

Retten serveres med kartoffelmos, der er smagt til med reven ía sehleri, nehliker og 
hidt smeltet smør. 

Dette er en ret, som man nok gang pa gang vii vende tilbage til (hvis man da har 
aborrer); men vii man forsøge med saltvandsfisk, s6 kan f.eks. torskefiletter bestemt 
ogsà bruges. 

Men bedøm nu selv resultatet og velbekomme! 
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