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2 Adresseliste 
Formand & Redaktør 	 Jørgen 0. Rasmussen 
(ansvarshavende) 	 Danmarksvej 42 A 

2800 Lyngby 
TIf. 42 88 33 77 

Nstformand 
	

Steen Brynow 
Turudvalgsformand 
	

Snebervnget II 
2830 Virum 
TIf. 42 85 92 12 

Kasserer 
motorudlejning 

(hj emme) 
(forretning) 

Sekreter & 
Midlertidig juniorleder 

Dane Henry 
Valdemarskrogen 26 
2860 Søborg 
TIf. 39 69 85 69 
hf. 42 85 59 70 

Kristian Fog Nielsen 
Søndervej 10 
2830 Virum 
TIf. 42 85 28 61 

no  
Fangstrapporter Michael Hylle 

Bkkeskovvej 22 B 
2700 Brønshøj 
TIf. 31 74 3243 

Klublokaler 	Ungdomslokalerne pa Fuglsanggärdsskolen 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Girokonto 	3 06 27 16, 'Lystfiskerforeningen NEPTUN. 
Kasserens adresse 

Turtilmiding 	Havture : Jan Nielsen tlf. 44 44 18 30. 
Ovrige : Kristian Fog Nielsen 42 85 28 61. 

Nste nummer af Neptun Bladet udkommer i midten af j a n u a r 1993 
Stof hertit (geme pa 3V2"dlsketter som WP eller ASCII filer) skal 
vre Kristian F. Nielsen 1 hnde senest 10 / 12 - 9 2 . 
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BESTYRELSEN 
' Det henstilles til medlemmerne A vidt 

muligt at holde en form for TELEFONTID; 
hvis der skulle vre spørgsml vedrøren-
de foreningen, turtilmelding, kontingent 

eller lignende, W benyt venhigst tiden ki. 18 - 
20. Formanden trffes fremover bedst ca. ki. 18. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

VIBYLIEI 

Ew 
VELKOMMEN 11 

SENIORER JUNIORER 

Oddvar Brandsnes 	Oliver Bernat 
Mikael Elander 
Christian Sorensen 
Kim Hammerrum 
Helge Jorgensen 
Jesper Bloch Christensen 

Generalforsamling 
Hermed indvarsles til LFF. NEPTUNs ordinre 
generaiforsamling MANDAG den 16. november 1992. 
Dagsorden vii tilgA medlemmerne srskilt. 
Reserver datoen I kalenderen allerede nu! 

JULEFROKOST 

FREDAG d. 11/12-92 afholder vi atter 
julefrokost p "delebasis" i lokale 
nr. 69. Man bidrager hver isr med 
sit specielle "mundgodt" her. 
Tilmelding p5 listen i lokalet. 
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IRLAND 1993 

Det irske folk er 
et besindigt folke-
frd, der lever, 
som var det søndag 
hver dag! Vi m5 da 
tilgive dem, at den 
lovede brochure ikke 
kom i august eller 
september! Men vi har 
retfrdigvis fet 
ti lsend t 1 993-priser 
for opholdet ved 
Waterville samt foto 
af stedet Lakelands 

House ved Waterville-søen. Et hndskrevet brev med 
mange hilsner om at man g1der sig til at se os 
derovre i 1993. Priserne er: 
Indkvartering I dobbeltvrelse med bad, "Bed and 
breakfast" og "Diner" for 7 ntter, 195 irske E 
pr. person. Indkvartering I 3-sengsvrelse med bad, 
"Bed and breakfast" og "Diner" for 7 ntter, 175 
irske £ pr. person. Kursen pi det irske £ folger 
det engelske, s5 vor turpris lyder stadig pA de 
6.000 kr, d.v.s. opholdet 2.000 kr, flyrejse 2.000 
kr og bi1/bdleje/fiskekort 2.000 kr. 
Foreningen tilbyder derfor følgende opsparings-
ordning: Senest pr. 15/1-93 indbetales 1.000 kr. 
Denne 1. rate er depositum , og samtidig indsendes 
udfyldt tilmeldingskupon! Pr. 15/2, 15/3, 15/4 og 
15/5 indbetales rater a 1.000 kr. Senest pr. 1/7-
93 betales sldste rate af turprisen, hvor slutbe-
lobet reguleres. (Se anvisning herom side 6). 
Med betaling af depositum er tilmeldingen absolut 
bindende! Evt. tilbagebetaling ved et afbud vil 
kun kunne ske efter fradrag af de nødvendige om-
kostnlnger ved dette turarrangement som grupperejse. 

S5 nu haster det med DIN tilmelding! Hellere idag 
end i morgen! 

Rejseudvalget. 
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Billedet viser stedet Lakelands House ved 
Waterville-søen, hvor vi skal indkvarteres. 
Waterville-søen er kun adskilt fra havet ved 
en kort e1vstrkning. 
Og der en livlig opgang af sve1 havørred 
som laks. Vi vii kunne trkke p lokal guide 
pA stedet vedrørende gode piadser. Alternativt 
kan arrangeres havfiskeri, hvis vejret er med 
Os. 
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IRLAND 1993 
	

B R E V 	porto 

Undertegnede, der er 

interesseret I LFF. NEPTUNs 

IRLANDSTUR 1993 

tilmelder mig hermed. 

Orienteringsmateriale og 

rejsepapirer bedes sendt 

til: 

NAVN: 

ADR.: 

P. nr/BY: 

Telefon: 

TIL: 

LFF. NEPTUN 

Rej seudvalget 

v/ Jørgen 0. Rasmussen 

Danmarksvej 42 A 

2800 Lyngby. 

GiroBank 

MA ikke benyttes som regningsindbetalingskort 
EverueHe rekjj,ser veororencie teIqer 
Bags1en kan NO anaerc1es 

Depositum, Irlandstur 1993. 

I lilt ',,l.ileI 	I 

NAVN 

ADR ES SE 

Ii rl'il€.i 

1.000 	00 
To maSkin"i allrir,g - Ur.iga 	nhgt di skiie donne rubok 

>01< 

INDBETALINGSKORT 

Betøb5rnodtager 	3 oo 27 1 
II. ii 	lrsr 

Lyst fiskerforeningen 

"NEPTUN" 

Valdemarskrogen 26 

2860 Søborg. 

to 101 ndbelahng belales KONIANT 

be, ma ikke kirbes (rlmarker pi donne blanket 

622291 
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Tuirprogram 
1992: 

Sendag d. 22/11. SKJOLD, Vedbak. 	1(1. 
Torsk og sild. 

Mandag d. 28/12. SKJOLD,Helsinger. Ki. 
Mulighed for stor nytrstorsk! 

1993: 

7 .00-12.00. 

7.00-12 .00. 

Søndag d. 24/1. 

Søndag d. 21/2. 

Søndag d. 14/3. 
Endnu 

Søndag d. 18/4. 

Søndag d. 23/5. 

SKJOLD,Helsingør. Ki. 
Tid for store torsk. 
SKJOLD,Helsingør. Ki. 
Tid for store torsk. 
SKJOLD,Helsingør. Ki. 
tid for de store torsk. 
SKJOLD, Vedbk. 	Ki. 
Torsk , mske hornfisk? 
SKJOLD, Vedbk. 	Ki. 
Torsk og hornfisk. 

7.00-12 .00. 

7.00-12.00. 

7.00-12.00. 

7.00-12.00. 

7.00-12.00. 

()rdinr pns ph halvdagstur er 130 kr, dog ydes juniorrabat til yore yngste juniore. 
Der er 10 pladser. Heldagsture og andie specielle arrangementer kun efter sierlig aftale 
Husk evt, afbud skal meldes hwiigst muligt U! 
Foreningen er OKONOMISK BUNDET til disse fastlagte lure 8 dage for hver tur, 
hvorfor tilmelding er bindende for medleminerne 9 dage for !!! 

Tilmelding til havturene sker til Jan Bjorn Nielsen pA TIf. 44 44 18 30. 
kI. 18-20. 

Ferskvands- og Kystture 	1~4 
Sndag d.29 november 	 Bagsverd Stis store sandarter skal hives op af 

dyndet, mAske bhver del ogsá til ci par ged-
der. 8 pladser, vi modes ved søen kI 8.00. 

Tilmelding til disse lure sker til Kristian F. Nielsen pi TIf. 42 85 28 611P 
hvor de nrmere omstendigheder omkring Wren oplyses.(tid, sled, mm.) 
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IHUSKE 

Siuä tirijI, luau set. kan lave  
ONSDAG den 2. december 1992 fir vi formanden for 

NRUM FISKEKLUB p5 besøg. Per Madsen vii vise Os, 

hvordan de i hans forening presser blinkemner 

ud i form og hvorledes seive formen støbes. 

Den anvendte teknik er I virkeiigheden meget 

simpel. Og mulighederne for at variere med den 

anvendte pladetykkelse og I forskellige forme 

er mange. 

Her er helt sikkert noget vi i LFF. NEPTIJN vii 

kunne gore brug af med den metaipresse, vi har 

stãende i vrkstedsioka1et. 

tlød flu op til en god 

inspirerende aften! 

Vei mødt d. 2/12-92 

i lokalerne! 

Best yrelsen. 



9 
OR DENS ft E 	L ER 

Regler for benyttelso af LFF. NEPTUNS motorer: 

1. For at kunne leje foreningens motorer, skal det enkelte medlem 
have gyldigt FR 197o-motorkursus/Sikkerhed til see samt gyidig 
og beta 	kontingentkvittering. 
Disse to ting skal aitid kunne forevises, inden man ken leje on 
motor. Kun medle..er fyldt 18 ir ken leje (personhig syndig). 

2. IJdlejning vii foregi fra Henry's Fiskegref, Frederiksdaisve 136. 
283o Virus, v/Dane R.  Henry I donnas &bningstider. Dat vii

j 
 ige 

fra mandag til lerdag begge dare incl. 
Aflevering af motorer skal og 

so 
 ske p& denne adresse eftar endt 

brug. I 4bningstiden. 

3. Udlejning vii foregi pa feigende betingelser: 
a) Depositu. 	kr. 3oo.00. 
b) Leja pr. dag 	kr. 75,00/9 HE benzin. 5o,00/4 HK benzin. 
c) Leje pr. dag 	kr. 40,00/EL-motor. 
d) Leje/weekend 	kr. 125,00/9 HE benzin, ioo,00/4 HE benzin. 
e) Leje/ueekend kr. 6o,00/EL-motor. 

Depositum vii blive tiibagebetalt ved aflevering of motor I hal 
og rengjort stand. 
Depositum eriggea ved leje of motor. Lejen ken modregnes I dat 
betaite depositum under forudstnIng af, at motoren afleveres 
I hal og rengjort stand. 

4. Ved leje of motor felger der en fyldt 22,7/11,o ltr. tank med. 
Og denne afieveres igen til fyidning efter endt sejiads hos 
Dane R. Henry. 
Ved leje af motor vii der iigeledes altid felge oiia med. 
Der ..a kun benyttes den udieverede olie, son udleveres af 
Dana R. Henry. 
Ved leje af EL-motor vii der altid felge at fuidt opladet 
batt.ari mod til ca. 8 - lo timers forbrug. 

5. Dar udleveres ved leje altid  at et vrktej og resarvedela. 
Og disse afieveres I aau.e atand/antal after endt brug. 
Hvie der her vret probia.er, loves der en hue rapport til 
Dane R. Henry, salade. at motor ken bilve repararet og gjort 
kiar til brug igen hurtigt. 

6. Lejan for •otorene skal hviie I sig saiv. Evt. overskud hen-
iggae til service og til evt. ny(e) keb of motorer eftar behov. 
Dane R. Henry stAr for og sergar, at motorerne altid er i 
forsvarilg og sajikiar stand. 

7. Ved leje of motor udleveres der specielt materials, som er an 
vejiedning I brug og anvendaise of motor. 
Og denne SEAL neje felges for bedst og stOrsta slkkerhed til sos. 

8. Ovartrde1se af de udiaverede regler og matarlale for benyttelse 
af foraningens motorer vii auto.atisk medfOre eksklusion of 
Lystflskerforenlngen "NEPTUN". 

Bestyrel sen 

23/5-i99i 
HENRY'S FISKEGREJ 

FREDERIKSDALSVEJ 136 

283o VIRUM. 

TLF. 42 85 59 7o. 



10 
DER HAR VRET FLITTIG BRUG/UOLEJNING AF FORENINGENS NYE MOTORER. 

06 DET HAR BEKR&FTET BEHOV FOR DENNE INVESTERING. SANTIDIG HAR 

DET OGSA BRAGT NYE NEDLENMER IND I FORENINGEN, SA DERFOR BRINGES 

HER EN GENEREL GENNENGANG AF OPSTART 06 BRUG AF MOTOR: 

1) War eikker p& at •otoren or spandt ordentllg fast p& b&den. 
Brug ogBI den vir.etrop, der aidder pi •otoren. eon an ekatra 
.lkring hvia •otoren skulls loons sig. 

2) Hunk tandroranagle, ekatra tandrør ea.t knekatifter p& turen. 

3) Brug benzin wed dat rtgtige olleblandlngaforhold hvie Du skal 
tank. eketra. Held halvdelen pi tanken og gom reaten til hje.turen. 
Spud ikke benzin under p&fyldnlng. Tor stroke op hvia dot skull. 
eke. PAfyld ikke benzin I narheden at Aben ild. tandt pibe/cigaret. 

i.) Inden Du starter motor - husk at loans den hue luttekruo pi tanken. 

5) Don Lase benzintank forbindes wed .otoren ved hjelp at slangen. 
Pump eA mad bolden pi benzlnslangan benainen from til sr.torens 
kaburator indtll bolden tales hArd. 

6) Trek chockeren ud og trek foralgtlgt I etartanoren. Derved ko..er der 
lldt benzin Ind •otorena forbrandingska..er. 

7) Trek Igen langso.t I startenor til Du marker .odetand nAr de fjeder-
bolastede paler gAr I lndgreb. Fortiet e& wed at jrvnt hurtigt ryk. 
eA •otoren starter. I modest fold - pray pi ea.ue side igen. 
Lad Vera mod at buye hideig og set ikke foden pi •otoren. nAr Du 
trekker. Leg game den one hind oven pi •otoren som etatte. 
lily lkke atartenoren ud i fuld langde. Dot or ikke nadvendig. 

8) Gentag on nadvendig etartfors.g on tradie gang mod fuld chocker. 
Starter den ikke sA forsag mod start uden chocker. Starter den 
etadig ikke e& vent Ca. 5 min. og gentag startforaOg. Lykkea dat si 
holler ikke si akru tendror at og lad dot torre. Skift avt. tendrar. 

9) Skull. Du vera uheldig at knekke etartsnoren u loft/ekru lAget 
at motor-topdalen og fi bundet an ny knude pi snoren. 
Slip ikke etartenoren after at have trukket den ud i startforsag. 
Nan faig mod hAnden etarthindtaget wed Ind. si snoren vlkle pent 
op pA svinghJulet. 

lo) MAr •otoren her kort wed chocker I kort tid og ken trekke jevnt, 
ekubbes chockaren Ind. 

11) HvIs knekstift.en I skruen knekker under eejlads, tages •otoren Ind 
I bid.. Vend ikke •otoren pi hovedet. Tag tendrarshetten at og 
fjarn stu.pen at knakstiften I akrueakalen og indart an fly. 

12) Vendes •otoren pi hovedet. ken der lobe vend Ind i •otorens "edlere 
dole" og an dyr reparation forestAr. 

13) Wed dargnlng. hvor der sejies mad langaom fart. bhiver tendrret 
"curt" ved sejiads wed donne fart I lengere tid. Inden Du sejier I 
havn. bar Du "brende tendrgret ud" ved at aejie at stykke tid mad 
fuld gas. Mark ogsA ved dargning o. •otoren koles godt nok. Buyer 
den for var•, or der masks skidt I kelekanalerne og fare for at 
ste.plet setter sig. 

LL) Husk at sikre dig at •otoren ken vippe op I vippebeslaget. hvis Du 
pisejler an forhindring. Set aIdrig •otorbenat I vandet for der er 
vend nok under kølen. Efter endt tur vip •otoren op. si  den tommes 
for resten of kølevandet. 

1) Fordel vegten i bAden rigtigt, sA motorkraften udnyttec bedst muligt. 

I() DU MA ALDRIG SKILLE MOTOREN UG DYNAMO AD 	MEDBRING ALTID ARER! 



Sikkerhed til SOS 

11 

GR'GE 

Fjols! Del var ikke deg, jeg menle med at vende Wen! 

Bestyrelsen skal erindre fly som gamle medlemmer 
om foreningens hue interne kursus I sikkerhed 
til søs! Der er stadig en del medlemmer, som Jo 
mangler denne lihle elementre ting. Tanker Du 
pa at leje foreningens motorer, er det et absolut 
krav! S5 ring derfor snarest p tif. 42883377 
og f°i aftalt tid. Det hele kiares pA en aften! 



KAAKTERISTISKE VEJRSITUATIONER I DANMARK 

Henrik Vodbog 

Pa fig. Wa og IVb ses et gammelt oldt lavtryk over Skotland, der Cr 

sláet igennem i. store hSjder og derfor virker styrende (Se 500 mb) rundt on 

dette bevger der sig flere mindre frontale jordlavtryk fra Atlanten ned over 

Mtddelhavsomrâdet og videre mod nord over Jsteuropa. Et af disse lavtryk har 

sit centrum ved Bornholm og forskydes vtdere i nordlig til nordvestlig ret-

ning. Fronterne adskiller varm luft i sst fra koldere luft i vest, og i dette 

tilfide kommer Danmark slet ikke i varmsektoren; varmiuften glider derimod 

op over frootfiaden og giver anledning til udbredt regn 1 Danmark. 

Man plejer at regne ned, at nedbren i Danmark for det meste kommer 

fra sydvestlige og vestlige retninger, men det har vist sig, at de lavtryk, 

der oftest giver den rigeligste nedbr her i landet, netop er den, der pi den 

viste side kommer frem fra syd og sydOst; de forekommer bare mindre hyppigt 

end de førstnvnte, men oar det sker, kan de undertiden give 50 mm eller mere 

i løbet af et dogn. Mir iavtrykket nrmer sig, frisker vrnden oftest op fra 

nordøst, for senere under passagen at dreje til nordvest eller vest (forudsat 

lavtrykket passerer Osten on Daninark) 

En styring af denne type kan forekomme til aide irstider, men er hyp-

pigst forir og tidiigt efterir. I selve hojsommeren vii monsuneffekten oftest 

vre for dominerende, d.v.s. der vii vare for stor tendens til, at det store 

termiske lavtryk over Eurasien vii trkke systemerne md vestfra i stedet for. 

I midvinteren vii det pi den anden side vre vanskeiigt at have varmiuft mod 

øst pi grund af den kraftige kontinentaie udstrilingseffekt. 

Nedboren ved sidanne lavtryk vii vmre strst, fir vartniuf ten har sit 

stSrste absolutte fugtighedsindhoid, d.v.s. sensornxner eller tidiigt efterir. 

Undertiden er den ogsi instabil, hvorved der kan forekomme bygedanneise i 

skyerne ovenover frontfladen, eventueit torden; i si tilfalde ken nedbørmang-

derne blive ekstremt store, men mere lokalt prget. 

Nir en sidan situation forekommer on vinteren, eller navniig i det 

tidlige forir, hvor opvarmningen i Sydøsteuropa er begyndt, ken den give an-

lednirig til udbredt og rtgeiigt snefald. 

Hvis man tanker sig trykbiiiedet rykket en afstand svarende til 10 

breddegrader mod Set, yule vi have det styrende kolde lavtryk over Denmark, 

dette vii til aile irstider oftest give skyet vejr op spredt nedbdr, til deis 

i bygeforn, og son regel temperaturer under det norm&le, on vinteren dog 

sommetider over normalen, afhngig af den hviiende luftinasses oprindelse. 
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Fig. IVa : 	500 mb. 
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Fig. IVb : Grundkort. 
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Hvis vi. omvendt tnker os tryk.biLLdet rykket ri ttisvarende afstand 

nod vest, vii Danmark ligge i den koni.isentaie varmluftsektor. Dette kan am 

solrJseren give ekstremt hje temperaturar cg oftest soirigt vejr, mens det om 

vinteren sac regel buyer overskyet uden nedbOr og sjmident rigtig miidt, da 

iuften under girt Lange vandring over land vii blive afklet i bunden. 

Det tiifgjes, at det er ret sjmldent, Danmark kommer irid i en sâdan 

astlig varmesektor ret Inge ad gangen; oftest vii frontsystemerne endda 

passere noget ostligere end vist pa kortet, og da vii tit kun Bornholm blive 
berørt of nedbromradet. 

ALETUR - IIELSINGØR. 

ITUR - 	 Vi var i bestyreisen 

I 	 enige om, at en rig- 

i REFERATER 	tig Alemedetur pA den 

L rette tid og det rette 
sted mtte vare sagen. 

Kristian havde haft følere ude. Og iføige disse 
kilder skuile Helsingor vre stedet. D. 29/8 var 
vi om aftenen p5 sydmolen/Nordhavnen. "Vi", det 
var alts5 3 fra bestyreisen + en gammel bekendt af 
foreningen og hans pige! Kristian havde sørget for 
superagnen, børsteorm. Michael Hylie yule dog 
heist ikke rore ved dem I morke. For den kan bide! 
Det blste ret kraftigt. Men ved sydmolen var der 
nogen l. Og med kaffe og "Gammei Dansk" fejiede 
humoret ikke noget. Men s sprang vinden rundt, og 
vi var iige ved at flytte. SA landede Kristian 
en rigtig god "slange"! Kort efter var Michael 
Hylle den heldige. Efter endnu lidt ventetid var 
turen kommet til formanden! Og s1edes vekslede 
det som tiden gik. Hen mod midnat landede Kristian 
sa aftenens stor-1, tyk som en cykkelslange! 
Vinden var nu lojet noget af og sprunget rundt 
igen. Ogs5 dette medefiskeri fik en afmatning. 
S5 da vi over midnat pakkede grejet sammen, kunne 
resultatet gores op til 12 51 til 5 personer! 
Ganske pnt nr vi tog vejret I betragtning. 
Det var ikke ideelt. Men hvor var medlemmerne? 
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LAGAN - TUREN. 

En rkke afbud gjorde, at vi kun blev 3 deltagere 
pa weekendturen til Laganelven og Vanneen. 
Lørdag hengav Vi OS til Vnneen, der trods varm 
sommer atter havde en god vandføring og fisk. 
Det blev til 20 bkørred, 1 gedde og 3 aborrer. 
Og I tilgift en overfiod af svampe. Svampestuv-
ningen om aftenen var kulinarisk prima. Søndag 
var vi ved Laganelven. Men kraftvrkets vandaf-
ledning var hbløs. Vi si gode fisk springe. 
Men bide, nej! Helt ude i et kast fik jeg dog et 
godt hug. Men inde p5 kort line ville den ikke 
lege med mere. Men vi nod si naturen I fulde drag. 

J.O.R. 

LANGELANDSTUREN. 

Fredag d. 25/9 satte 5 mand kursen mod Langeland 
(de 4 var fra bestyrelsen)! Vi havde SteenTh bid 
med pA trailer, og tanken var s, at den i bden 
holdt kontakt med de kystfiskende via brbar VHF 
for udveksling af resultater 08 tips. Indkvarte-
ring p Rudkøbing Vandrehjem helt i top. Køkken 
og fryser til fisk! Stradegi for lørdag blev at 
bid søsat fra Bagenkop havn skulle prove omrdet 
ved Doves Klint. Michael og undertegnede kyst-
fiskede s5 ved Keldsnor fyr. En let pHandbrise 
fik hurtigt tgen til at lette. Michael var først 
ude med kastet. Jeg fulgte hurtigt efter, og I 
3. kast fik jeg et kontant hug. Efter lidt hop 
p5 stedet og tovtrkkeri kom en smldfed blank 
2 kg havørred I nettet. Blink: Jensen Tobis med 
bli flexfolie. Den havde endnu en levende tobis 
hngende ud af munden! Melding til bden p5 VHF. 
De havde kun fet nogle torsk. Og det skulle s 
blive turens eneste "sølvtøj". En snak om aftenen 
I Bagenkop havn med fiskerne fortalte om udbredt 
iltsvind i farvandene! Det var smt med fisk nu! 
Vi skulle prove en anden Arstid. Søndag var det 
grvejr, ttge og mere blast. Ingen bid I vandet! 
Alle satsede pA kystfiskeri ved Keldsnor. Et stort 
minus! Ved frgehavnen molefiskede vi i venteti-
den, og det gay lidt smtorsk og en stor skrubbe 
til Michael. Vi var enige om at Langeland LIAR 
mulighederne f. eks. i forret. 	J.O.R.  
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De kommende mänedez giveit -oom olte 
tozok a vaiiie'iende 	øe og 
kvaL.4tet. Rogn tc'te'z Jo pa kødet 
£ed-ote egnethed tii kogeto2.6k. 
S2 flegen to'zk vi/ dealoli vnde veci 
at ande -som: 

L E R. 

7/2 kg toike/!Léet 
U meiieffl-6toAi £øg 
2 4toie ceg 
ca. 3/4 di pLke,Løde 
40 g .omøt 
En Lsk. gaot 4a!t 

kkva2anet /uid pe4. 

qd ,fke/cødet etea ,eo'i ten, 4kt,i 
det i 9,ddeii og ha/c dem -ammen med 
det pede giothakkde £øg en tii 
to gange gennem kødhakkeien. 
Røii A'aiz -en jvn med wygene 09 lioden. 
Xaydii med a/L og peen og iiø'i LL 
-idoL det me?tede om'i . Lad nu 
a,i..sen hvile t,JdakkeL i køe4/ca€et 

L en LLL to tmeit. 
Toi-m 6i aa.oen med 4/ce tlii pa44ende 
4to/le lltikadeeie4 og 5teg dem ved 
4vag vciiime L 4møIL, 6 - 8 min. pa  
hvelL 4de. Be ma endetg ikke 

1' O'l mø'ke. //Jemmeiiøizt aemouade et 
den izLgLige ga,znitu'ie. Vctekomrne! 
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PDKALER 

VEDR. 

TORSKEPOKALEN: En evigt vandrende pokal i rent 
sølv. Tildeles for den i Arets lob størst fangede 
torsk pa en af foreningen arrangeret tur. 
Den heldige fanger far sit navn indgraveret pa 
pokalen og har da denne staende hjemme til nnste 
pokalars begyndelse. Modtager sa et erindrings-
krus med handmalet bomerke. 

SALTVANDSPOKALEN, "THORKILD OLSEN's RESPOKAL": 
En evigt vandrende pokal I søilvplet. Tildeles for 
den enkeituisk, der I Arets lob har opnaet højeste 
point efter fIIgende pointsystem, hvor: 
TORSK = 	15,o kg 
SEJ = 	6,o kg 
HAVKAT = 	4,o kg 
HORNFISK o,7 kg 
HVILLING = 	1,o kg 
ISING o,3 kg 
KIJLMULE 1,5 kg 
LANGE = 	8,o kg 
LUBBE = 	5,o kg 
MAKREL = 	o,9 kg 
RØDSPATTE = 	1,o kg 
RØDTIJNGE = 	o,4 kg 
SILD = 	o,4 kg 
SKRUBBE o,5 kg 
TUNGE = 	o,8 kg 
PIGHVARRE = 	3,0 kg alle er sat til loo 

point. 
Fangeren far sit navri indgraveret og har pokalen 
staende til neste pokalars start. Der gives 5a 
erindringsplakette. Fangsten nkal dokumeriteres 

for hestyreisen enten V8(i forevisning og/eller 
vidne - billede. 



FERSKVANDSPOKALEN (GEDDE, ABORRE, SANDART): 
En evigt vandrende pokal I sølvplet. Tildeles 
for den enkeitfisk, der I trets lob har opnet 
højeste point efter et pointsystem, hvor: 
GEDDE= 10,0 kg, ABORRE= 1,5 kg og SANDARTZ 7,o kg 
alle er sat til loo point. 
Fangeren fr sit navn Indgraveret og har da 
pokalen stende hjemme til nste poka1irs start. 
Der gives erindringsplakette her. Fangsten skal 
kunne dokumenteres for bestyrelsen enten ved 
forevisning og/eller vicine - billede. 

POKAL FOR hDELFISK (LAKSEFISK): 
Pokal i rent sØlv. Tildeles for den i Arets 10b 
størst fangede laksefisk fanget i Danmark. G1der 
for alle laksefisk taget i her, søer, pa kyst, 
defineret som naturlige, frie vande. Fisk fra 
Put and Take- og dambrugsvande er udelukket til 
denne pokal. Pokalen tildeles den fanger, der i 
rets lob har opnet højeste point efter følgende 

pointsystem, hvor: 
LAKS 	 = 8,o kg 
HAVØRRED 	= 5,0 kg 
KILDEØRRED 	= 1,o kg 
BKøRRED 	= 1,o kg 
SØØRRED 	= 3,5 kg 
REGNBUEØRRED = 3,0 kr alle er sat til loo point. 
Den heldige fanger far sit navn indgraveret PA 
pokalen og har denne stende til nste pokalars 
start. Der gives erindringsplakette her. 
Pokalen er evigt vandrende. Og her ge1der, at 
fangsten skal kunne dokumenteres for bestyrelsen 
enten ved forevisning og/eller vicine - billede. 

POKAL FOR LAKSEFISK (PUT AND TAKE-VAND): 
Pokal i sølvplet. Tildeles for den i arets lob 
størst fangede laksefisk fanget i Danmark! G1der 
for laksefisk fanget I registrerede Put and Take-
vande! Pokalen tildeles den fisker, som i ârets 
lob har opn.et højeste point efter følgende point-
system, hvor: KILDE0RRED= 1,o kg, B)KøRRED= 1,0 kg 
og REGNBUEØRRED= 1,5 kg alle er sat til loo point. 
Den heldlge faner ftr navn indgraveret pA pokalen 
og har denne staende til nste poka1rs start. 

Der gives erindringsplakette her. 
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Pokalen er en evigt varidrende pokal. Ogst her 
g1der, at fangsten skal kunne dokumenteres for 
bestyrelsen enten veci forevisning og/eiier vidne-
billede-fangststed. 

POKAL FOR MEDEFISK, FERSKVAND: 
En evigt vandrende pokal I poleret aluminium. 
Denne pokal tildeles for den I Arets lob største 
enkeitfisk fanget i Danmark, beregnet efter det 
anfOrte pointsystem. Blandt de nedenfor anførte 
fiskearter skal fisken have opnâet højeste point, 
Idet de enkelte kg-angivelser = loo point: 
BRASEN 	 = 3,50 kg 
KARPE 	 = 6,00 kg 
KARUSSE 	 = 1,5o kg  
GRISKARPE 	 = 5,00 kg 
RIMTE 	 = 2,5o kg 
RUDSKALLE 	 - 1,00 kg 
SKALLE 	

= 	 i 
AL 	 = 1,75 kg' 	- 
KNUDE 	 = 3,00 kg 

Andre arter vii kunne komme til senerel 
Fangeren fr sit navn indgraveret ph pokalen og 
har da pokalen stende hjemme til naste poka1trs 
start. Der gives eriridringsplakette her. 
Fangsten skal kunne dokumenteres for bestyrelsen. 
Da medefisk i høj grad genudsttes, vii vidne og 
heist farvefoto vre rimeligt. 

POKAL, "ARETS LYSTFISKER": 
Tildeles det medlem, der i Arets lob I ord eller 
gerning har gjort en sr1ig indsats I foreningen! 
NavnetRrstal indgraveres ph pokalen, og den st.r 
I hjemmet til naste pokaiârs start. 

For alle Pokaler gEelder det, at pokalâret følger 
regnskabsaret (1/10-3o/9). Pokalerne uddeles da 
ph den Arlige generalforsamling. Det er en forud-
stnIng, at alle fisk er fanget ph sportslig vls. 
I tilfa4de af vagt1ighed er linetykkelsen afgørende. 
Er denne ogsZ, ens, foretages lodtrakning. 

Anmeldelsesfristen er for alle pokaler 1 mined! 

Bestyrelsen. 
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Fangstrapporter 	
21 

Siden august-nurnmeret af bladet er der kun md-
kommet een fangstrapport. Men til gengld en 
rigtig god fisk: 

DICK WINTER har vret pA Esrum se flere gange, 
uden resultat. Men d. 25/7-92 lykkedes det! 
PA 0,26 mm line landede han en GEDDE pi hele 
8,2 kg, 104 cm. Fighten varede ca. 10 mm. 
Leg vel mrke til, at Dick kun har fanget to 
gedder i sit liv. Denne var nr. to! I 1991 lob 
han med ferskvandspokalen for en gedde pA 5,4 kg! 

Pokaloversigt 
TORSKEPOKALEN: 
1. Niels Erik Modvig, 
2. Jens østerby, 

SA LT VAN DSPOK A LEN 
1. Michael Hylle, 

FERSKVANDSPOKA LEN: 
1. Flemming Scheufens, 
2. Flemming Scheufens, 
3. Dick Winter, 

ØRREDPOKALEN: 

torsk 	6,0 kg 
torsk 	5,5 kg 

rødspatte 2,515 kg 

gedde 	9,025 kg 
gedde 	8,4 kg 
gedde 	8,2 kg 

	

1. 	Henrik Mortensen, 	havørred 7,0 kg 

ORREDPOKAL/PUT AND TAKE: 
1. Jørgen S. Thomsen, regnbueorred 6,5 kg 

MEDEPOKA LEN: 

	

1. 	Philip Teller, 	sklkarpe 	6,5 kg 

Med det nye regnskabsrs begyndelse er 5rets 
pokaldysi slut. Redaktionen ønsker knk og brak 
til en ny omgang! 



Her fremviser Dick Winter stolt sin 

Esrum sø-gedde, 	8,2 kg, 104 cm lang. 
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Ordensreglement 
lksvrre ci del nødvendigt at gent4ge ordensregkmente for hiug at kiuhiokaleruc i hverl 
nunimer al hiadet, primn lordi mange gleminer at iydte op etter sig 

§1. Ophold I lokalerne skal ske i g1 ro og orden. 

§2. Den til en hver lid ansvarlige letters anvisninger kL( Iølges. 

§3. Den/dc ansvarlige leder(e) skal drage ornsorg tor at arhejdshorde, gulv rnni. rengøres pa 
passende vis, samt at varkuj og andre genstande leges pA plads igen 

*4 Varn urn inventaret, del ci iorbudt at vippe pA stolene. 

§5. Nøglerne skal altid vre i den/dc ansvarlige leder(es) varetg, sum skal srsrge for at 
lokalerne a1W torlaiies med Usti: døre og slukket lys 
[An ii nøglcr lii lokalerne kan kun lade Sig gore efter srlig alt.ale med lorcaingens 
Formand. 

Iorenrngen rAder over en lang rekke hager og videotilin sum udlAnes graib  (it medlemmerne, 
under fuiudsrtniiig at udlAnet registreres pa de i klublokakr udhigle IIsleL samt at 
udlAneperitxlen gores sA kurt sum inuligi. 

Nugler il FISKERIN(iEN's faciliteter kan kuit hestilks hips lureningens kasserer mod hetaling 
at deposituni pA 50 kr pr. nriglc. 

loreningen hat-  Irsigende skit niarker, 
enihiciner og klisterinarkcr pA lager, nogk 
dog i hegranset antal Priserne ligger 
melki,i 12 og 25 kr. 



GRINE - BIDDET 

Al 

(C)) 

:(ci22kc 


