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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 
 
Suppleant:                Palle Brask  28 11 06 04 
                                Onsgårdsvej 2, 2900 Hellerup                               e-mail  ibbrask@hotmail.com 
 
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. 3140, Konto nr. 3062716 
                                  Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: december 2013 

 
 
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 
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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:      250 kr. pr. år 
Familier:               1.050 kr. pr. år 
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I anledning af Neptuns  
 

60 års ”fødselsdag” 
 

indbydes 
 

Neptuns medlemmer med partner 
 

til Carvery-Buffet 
 

lørdag den 23. november 2013 kl. 18:00 
 

i Bjælkestuen 
Lyngby Hovedgade 78 

2800 Kgs. Lyngby 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
SU   senest 15. september 2013  
Email til henning@loesch.dk  
 
Påklædning:   afslappet 
 
Egenbetaling 250 kr. per person. Betalingsinstruktioner ved tilmelding 
 

  

mailto:henning@loesch.dk
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JUBILÆUMSMIDDAG 
 
 

Arrangementet vil bestå af  
 

Velkomstdrink 
 

Carvery-Buffet: 
Helstegt Hereford højrebsfilet 

Helstegt lammekølle med agurkesalat 
Marineret kalkunbryst med barbequesauce 

Glaseret rødvinsmarineret skinke 
Ovnbagte flødekartofler og sauce bordelaise 

Marinerede kartofler med forårsløg 
Salatbuffet med mange forskellige grøntsager og 2 slags dressing 

Dagens hjemmebagte couvertbrød og 2 slags dressing 
 

Dessert- og ostebuffet: 
Hjemmelavet tærte med årstidens friske frugter, hertil creme fraiche 

Osteanretning med forskellige europæiske oste, ostekiks og druer 
 

Til middagen: 
Husets hvid- og rødvin, øl og sodavand ad libitum under hele buffeten 

 
Til desserten: 

Kaffe og the med sukker, fløde, mælk og citron 
 

Efter dessert og kaffe 
Fri bar med øl, vin og sodavand i tre timer. 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I FORENINGENS LOKALE  

Onsdag den 25. september 2013 
 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. september 
2013 klokken 19.30 i foreningens lokale Askevænget 10, 2830 Virum. 
 
Anledning: Omstændighederne tvinger os til lave vedtægtsændringer som følge 
                    af ændringer i Fiskeringens praksis vedrørende opkrævninger. 
    Samtidig vil vi gerne lave ændringer vedrørende Neptun’s  
                    medlemsforhold. 
Nedenfor er 2 dokumenter. Først en begrundet forklaring af baggrunden for ændrin-
gerne. Dernæst en oversigt over paragrafændringerne.  
 

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 

 

Nye vedtægter i Fiskeringen får den konsekvens at Neptun må ændre sine vedtægter for ikke at 

påføre klubbens kasserer uacceptabelt ekstra arbejde. 

Kort fortalt går det ud på at Fiskeringen fremover opkræver Fiskeringskontingent direkte fra 

medlemmerne og ikke som tidligere fra klubberne, som hidtil har opkrævet såvel klubkontin-

gent som Fiskeringskontingent. Det nye system kræver at Fiskeringen opkræver eget kontingent 

og klub kontingentet direkte fra medlemmerne og efterfølgende videresender klub kontingentet 

til klubberne. Alternativet er, at klubben opkræver begge kontingenter (som hidtil) men efter-

følgende må betale Fiskeringen individuelt for hvert enkelt medlem. Det er en løsning, som vi 

ikke kan byde vor kasserer. 

Fiskeringen vil opkræve kontingent i én årlig rate. Neptun har hidtil opkrævet årskontingentet 

fra medlemmerne i to lige store rater (maj og oktober) men har været forpligtet til at betale Fi-

skeringen kontingent for hele året, uanset at nogle medlemmer ikke betalte 2. rate. 

FREMOVER vil medlemmernes årskontingent for Fiskeringen og Neptun således blive opkræ-

vet af Fiskeringen. Denne ordning træder i kraft fra 1. januar 2014 og opkrævningen vil af Fi-

skeringen blive fremsendt i februar måned dækkende hele kalenderåret 2014. Der er ikke tale 

om at Neptuns eller Fiskeringens årskontingent forhøjes.  

I overgangsperioden vil det rent praktisk betyde, at medlemmerne fra vor kasserer får tilsendt 

en opkrævning via PBS som dækker Fiskeringskontingent og klubkontingent for 3 måneder 

(oktober til december). 

Herefter tager Fiskeringen over som beskrevet ovenfor. 

I bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer åbnes der endvidere op for at klubbens medlemmer, 

som ikke benytter Fiskeringens faciliteter, kan tegne et Passivt Støttemedlemskab som kun gi-

ver adgang til arrangementer arrangeret af klubben og som ikke giver adgang til brug af Fisker-

ingens faciliteter. Et sådant medlemskab vil for kalenderåret 2014 være 300 kr. Se foreslåede 

vedtægtsændringer andet steds i bladet. 

 

Bestyrelse 
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MØDEPROGRAM FOR 2013/2014 

 
 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl. 19:00. 

 
   
   

 Første møde efterår 2013:    21-08-2013 
 Sidste møde efterår 2013:     18-12-2013 

 Første møde forår    2014:    08-01-2014  
 
 
 

 
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. 
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FANGSTRAPPORTER 
 

Klubtur på Sundet 2. februar 2013 

 

Efter en køretur til Helsingør på meget glatte veje kunne vi ikke finde skibet Findus, der skulle have ligget ved 

bro nr. 16, og det viste sig at den i stedet lå ved brændstofstanderne på midtermolen. Hmm … meget uheldigt 

Lars! Vi fandt dog alle skibet, så vi kunne sejle nogenlunde præcist ved 7 tiden. 

Vejret var tåleligt med 8 - 10 sek/m vind fra nord-nordøst og under en mil sydgående strøm. 

Lars sejlede meget målrettet over til ”Trapperne” hvor det viste sig, at der havde været en ”Gilleleje-Fisker”, 

som var så venlig at sætte garn over et meget stort område, hvor vi skulle fiske. Det kom til at koste os en del 

pirke i løbet af dagen, da fiskeriet hovedsalig foregik lige op ad garnene. Ved de første par ”stop” Lars lavede 

fik vi hevet et par fisk op, og hurtigt blev vi omringet af et kobbel af småbåde. 

Fiskene var meget ”sky” og lettede meget hurtigt fra bunden, selvom de ”buler” vi stoppede på var meget store, 

fik vi som regel kun nogle få fisk med op ved hvert stop – nogle gange slet ingen. 

Vanskeligt fiskeri, men som sædvanligt gav Larses ihærdighed bonus. 

Resultatet for Neptuns 7 deltagere blev 13 torsk med de største på 6,8 kg og 8 kg. til henholdsvis Leif og under-

tegnede.  

Med til historien hører, at mens andre mistede en del grej så fik Leif halet 2 pirke og 3 ophængere op af dybet 

 
 

Klubtur på Sundet 2.marts 2013 

 

Køreturen til Helsingør var heldigvis lidt mere behagelig end på vores sidste klubtur. Selvom termometret viste 

minus 3 grader, var vejene heldigvis ikke glatte.  

Da vi kom om bord på Findus gik der rygter om, at der havde været problemer med den ene motor dagen før. 

Da Lars Pryds dukkede op ca. kl. 6,30 kunne han da også fortælle at det var rigtigt, men han havde fået gang i 

den igen. Det var en god nyhed, så slap vi for og ”humpe” rundt på én motor. 

På trods af en rimelig dårlig vejrudsigt (13 m fra nordvest) var det rigtig godt vejr da vi sejlede kl. 7.00. Lars 

sejlede meget målrettet over mod Pålsjø, hvor der lå et stort skib og et par slæbebåde, der var i gang med og 

udføre en reparation / vedligehold på ”Søkablet” der går fra 

Danmark til Sverige. 

Han begyndt og søge rundt om skibene og de bøjer de havde 

lagt ud. Det virkede som lidt af en farlig manøvre, eftersom der 

var kabler til deres ankre og et slæbekabel fra Kabelskibet til en 

af slæbebådene og efter et stykke tid sejlede han da også lidt 

længere nordpå, hvor han lavede de første ”stop”. 

Strømmen drillede lidt. Først løb den nord, senere løb den syd, 

hvilket gjorde at ”gamle” mistede liner rejste sig fra bunden, så 

vi baksede en del med bundhug. Der røg også nogle pirke på 

den konto. Fiskeriet gik dog nogenlunde de første par timer og 

alle fik fisk. 

Vejret ændrede sig radikalt op af formiddagen. Det blev over-

skyet og vinden tiltog til omkring de 11 m sek. Dette gjorde at 

fiskeriet stort set døde ud, så de sidste par timer af turen føltes meget lange. Men alt i alt var det en ok tur, også 

set i lyset af, at vi havde været meget heldige med vejret de første par timer. 

Vi der deltog fra Neptun fik mellem 2 og 5 fisk hver, op til 5 kg. Der blev ikke landet nogen målere.  

hvk 
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Henrik Mortensens første tur i 2013 

Jeg havde hørt at der var fanget et par gode ørreder i Sundet så derfor besluttede jeg mig for at tage en fridag 

den dag i ugen, hvor der var lovet stille vejr. 

Det var min første tur i år, så motor og båd skulle testes.Dagen startede lidt skidt med en del tåge, så min af-

gang blev udsat til kl. 9. Jeg fik sat min båd i vandet i Skovshoved, og måtte sejle ud igennem is i havnen. Kur-

sen blev sat mod Stengrunden på svenskersiden.  

Jeg fik sat mine stænger, og alt gik som det plejede. Der skete absolut intet de første 4 timer, men så fik jeg hug 

på min sideplaner. Det var en ørred på 1,6 kg. 

Dagen var reddet. Jeg fortsatte i området og lidt efter fik jeg et 3 dobbelt hug. Det var 3 fine torsk, imellem 3 og 

4 kg.  Jeg vendte båden og prøvede en gang til over samme område. Det blev til en torsk mere, dog lidt mindre. 

Jeg kunne se på loddet, at der var fødefisk i vandet, så jeg prøvede igen på samme strækning og denne gang var 

det en fin ørred på 3,2 kg. som huggede. Det skulle prøves igen og denne gang skete der virkelig noget. En fisk 

tager hårdt fat og lidt senere kan jeg se den komme op i vandet under båden. Et dejligt syn med en stor blank-

fisk i det meget klare vand. Jeg kunne se den 6 – 7 meter nede i vandet. Det viste sig at det var en vaskeægte 

Laks på 7,4 kg. og 84 cm lang.  Sikken en dag. Jeg blev i området ca. 1 time længere, men der skete ikke me-

re. Jeg sluttede turen og sejlede hjem til Skovshoved.  Sikken en dejlig dag på vandet. Det skete alt sammen 

inden for en time! 

Hm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLOT LAKS  
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Klubtur til Odden 11. – 14. april 2013 
 

 
I år var vi 6 mand som deltog i den traditionelle forårstur til Odden for at prøve 
lykken efter årets første havørreder. Hyggen var som sædvanlig ”på toppen” 
men fiskeriet var ikke med os – formentlig pga den lange vinter. 
 Der blev uden resultat prøvet på begge sider af Odden og andre steder i nær-
heden af huset og lørdag foreslog Jan så at vi prøvede Høve Strand. Det var 
godt nok lidt langt fra Odden huset men en super god strand at fiske fra. Man 
vader et godt stykke ud over meget lavt vand og kaster ud over dybt vand næ-
sten til første revle. Perfekt sted hvor vi så flere hale ørreder op – blot ingen af 
os. 
Bent Roark var den eneste som blev tilbage og han fiskede tålmodigt nogle få 
hundrede meter fra huset -og hvem tror I fik fisk? Da vi kom hjem havde Bent 

fanget en flot havørred på 55 cm. 
Maden var som vanlig første klasses med kylling i karry, flæskesteg og forloren skildpadde. 
 
Hl 
 

 
HYGGE I ODDEN HUSET 
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Kystfiskeri (!) ved Strandmøllekroen 

 

I lighed med sidste år bestemte vi at erstatte sidste klubaften før sommerferien til en 
komsammen og fisketur ved Strandmøllekroen i håb om igen at fange nogle torsk, 
hornfisk eller havørreder. Der var ingen forhåndstilmelding og vejret syntes ok om end 
lidt blæsende. 
Et rekord antal på 17 medlemmer og gæster troppede op ved 19-tiden og snakken gik 
lystigt. MEN desværre havde vinden taget til og sågar som direkte pålandsvind, så ef-
ter nogle få spæde forsøg på at trodse vejrguderne måtte vi konstatere, at vi ikke kun-
ne kaste ret langt ud og at vandet nær kysten i øvrigt var fuld af tang. Det var ganske 
simpelt ikke til at have med at gøre. 
I stedet blev det til hyggesnak på stranden og en enkelt medbragt øl eller sodavand. Vi 
håber at medlemmerne vil møde lige så talstærkt op næste år og at vejrguderne viser 
sig fra en gunstigere side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hl 
 

 
  



NEPTUN 60 ÅR 
 

NR: 2 August 2013 16 

 
Hornfisk så det batter! 

 

 
 

HELSINGØR PYNTEN 
 

Henning sendte 16/5 en sms til mig: ”Michael, har du tid til at køre med mig til Helsingør for hornfisk? 
Jeg ved jo at du gerne vil, hvis du har tid.” Jo tænkte jeg, klubaftenen nede ved Strandmøllen, hvor vi 
ønskede hinanden en god sommer og fik en ”lille en til halsen”, gik jo ikke så godt som sidste år. 
Blæsten stod lige på og med masser af møg i vandet. Det var simpelt hen for dårligt til fiskeri. Så der-
for sagde jeg ja til Henning og vi aftalte at mødes hos ham kl. 13, og så kørte vi af sted på en tur vi 
sent vil glemme. Vi parkerede på parkeringspladsen og på vej ned til stranden mødte vi en lystfisker, 
som havde problemer med at slæbe fangsten. ”Glæd jer” råbte han, ”der er masser af fisk”. Ja, ja 
tænkte vi. Hvis vi bare kan hale 20-25 stykker i land vil det være rigtig godt. Nå, men vi fandt en god 
plads og gik i gang. Jeg var den, der fik den første op og så gik det stærkt. På 1 time havde jeg taget 
30 hornfisk og var ved at blive rigtig tændt. Henning havde kun halet 15 hornfisk i land og havde klart 
problemer med grejet. Jeg fiskede videre mens Henning fandt ud af, at topøjet var gået i stykker og 
simpelt hen skar linen over. I mellemtiden havde jeg taget 30 mere på ca. 45 min. Ikke dårligt. Hen-
ning lånte så min stang og så gik et rigtig godt samarbejde i gang. Sjældent har man set en så vel-
smurt Hornfiskemaskine som vort samarbejde. Henning fangede fisken, svingede dem over til mig, 
som med tang tog krogen ud og gav fisken et ”gok i nødden”. Og ned i tasken. Henning havde kun 18 
stk. da vi gik i gang og han havde nu sat sig et mål på 50 hornfisk (herunder agn til en forestående 
tur på Nordsøen). De 32 hornfisk tog vi på 45 minutter og så tog vi lige 5 mere på 5 minutter. Nu skul-
le Michael også lige prøve med den ene stang vi havde til rådighed, for Henning var blevet lidt træt i 
armen. Vi byttede roller, og på de sidste 10 minutter tog vi 12 hornfisk mere så vi endte op med 72 
hornfisk til mig og 55 hornfisk til Henning. Heldigvis havde jeg en trækvogn i bilen for ellers ville vi 
aldrig være nået hjem med alle de fisk. Godt mørbankede kørte vi så hjemad og talte om, hvad vi dog 
skulle få aftenen til at gå med .  Jo ser I, kære venner, Henning og jeg rensede fisk hele aften. 
 
Mbm 
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Med ”Bodil” på Nordsøen 
 
Henrik K., Leif D og undertegnede fik en mulighed for to dages vragfiskeri i Nordsøen 26-28/5 og vi 
havde en super tur med Bodil fra Thyborøn.  
Vi kørte hjemmefra ved 14-tiden søndag og ankom til Thyborøn ved 21-tiden.  En lang køretur med 
høje forventninger og efter ankomst gik vi straks i gang med at indkvartere os og supplere grejet i 
Pers flotte grejbutik. Bodil tager i alt 12 mand med på sådan en tur. 
Kl. 2 om natten mellem søndag og mandag kom Per og hans assistent og vi sejlede mod første fi-
skeplads hvor vi ankom ved 9-tiden om morgenen. Efterfølgende sejlede vi videre udad mod andre 
vrag og var, da vi var længst ude, ca. 75 sømil fra land. 
På udturen og hjemturen fik vi nogle 
gedigne vippeture men hele tiden under 
fiskeriet havde vi perfekt vejr. Det me-
ste af tiden var det som at fiske på Sor-
tedamssøen - spejlblankt hav. Nogle af 
de dage som meget sjældent opleves i 
Nordsøen. 
Det var Leifs og min første fisketur på 
vrag og det blev virkelig en oplevelse. 
Fangsten var overvældende. Jeg tog 5 
havkat (største på 5,1 kg.) , 3 langer, 2 
sej, 1 rødspætte (bådrekord) og en 
masse store torsk. Fiskene blev fileteret 
om bord og jeg kom hjem med 20 kg. 
fileter! Leif og Henrik fangede nogen-
lunde samme antal fisk som jeg. 
Vi var i havn igen kl. 21:30 tirsdag aften 
Så blev bilen pakket og så var der jo lige 6 timers kørsel hjem plus et stop på vejen for en tår kaffe. 
Efter at have sat Leif og Henrik af var jeg hjemme 04:00 onsdag morgen men i rigtig godt humør . 
 

 
 

Aftentur med Sværd 
 
12 mand mødte op 19/6 til klubbens aftentur med Sværd og Lars Pryds ved roret. 
Mødestedet var aftalt til Kalkbrænderihavnen men af en eller anden grund ventede Lars på os et helt 
andet sted i havnen!! Vi fik dog telefonkontakt og noget forsinket kom han ”fræsende” gennem hav-
neindløbet til der hvor vi ventede. 
Vejret var bestemt ikke med os. Det blæste og regnede men Lars er jo ikke den som lader sig gå på 
af det. Det var værre med os andre på dækket . Men vi besluttede os til at blæst og regn ikke skulle 
genere vort fiskeri så Lars fandt fiskene og vi halede dem op. 
Dagen endte godt med tilfredse lystfiskere (trods alt). Jan tog flest torsk (14) men Leif D. tog den 
største på 4,1 kg. I alt blev det til 106 torsk til os 12 fiskere fra Neptun. 
 
hl 
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POKALJAGTEN 2013 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Leif Djurhuus (27/5 2013)                    Havkat 6.4 kg               128 point 
 Henning Loesch (27/5 2013)               Havkat 5.1 kg               102 point 
 Henrik Klentz (2/2 2013)                      Torsk 8.0 kg                   47 point 
 Leif Djurhuus (2/2 2013)                      Torsk 6.8 kg                   40 point 
 Leif Djurhuus (19/6 2013)                    Torsk 4.1 kg                   24 point 
  

TROLLING POKAL 
 Henning Mortensen (april 2013)          Laks 7.4 kg                    53 point 
 Henning Mortensen (april 2013)          Havørred 3.2 kg             46 point 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
 Bent Roark (13/4 2013)                        Havørred 1.8 kg              26 point 
 

TORSKEPOKALEN 
 Henrik Klentz (2/2 2013)                      Torsk 8.0 kg                    47 point 
 Leif Djurhuus (2/2 2013)                      Torsk 6.8 kg                    40 point 
 Leif Djurhuus (19/6 2013)                    Torsk 4.1 kg                    24 point 
 

Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2013 
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KLUBTURE 2013-14  
 

LØRDAG  31/08 2013 07.00 - 12:00    SILDETUR, SKJOLD, VEDBÆK       15 pladser * 

TORS-MAN 19-23/09 2013        LAKS VED LAGAN                           8 pladser 

LØRDAG 26/10-2013 07:00 - 12:00     FLADFISK, FINDUS, HELSINGØR                    12 pladser  * 

LØRDAG ULTIMO NOV           P&T TUR                                                               ? pladser 

LØRDAG 28/12-2013 07:00 - 12:00     NYTÅRSTUR, SKJOLD, HELSINGØR                 8 pladser   * 

LØRDAG         1/2-2014    07.30-12.30       BULETUR, HELSINGØR, SVÆRD                       8 pladser 

LØRDAG         1/3-2014    07.30-12.30       BULETUR, HELSINGØR, SVÆRD                        8 pladser 

LØRDAG         3/5-2014    09.00-15.00       FLADFISK, 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 
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DER RENSES PÅ BODIL - NORDSØEN 


