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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

BESTYRELSE: 

Formand, 

Nstformand: 

Kasserer 

Bestyrelsesmdl 
sekretr 

Bestyrelsesmdl 

Bestyrelsesmdl: 

Juniorleder 

Kiublokaler: 

Hjemmeside: 

Steen Brynov 
Snebrvnget 11, 2830 Virum, 

Leif Holmskov 
Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby, 

Dane R Henry 
Valdemarskrogen 26,2860 Søborg 

Frank Lynge Larsen 
Østerbrogade 165 '", 2100 Kbh 0, 

Soren Axelsen 
Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby, 

Jan B. Nielsen 
Vibevnget 30, 2880 Bagsvrd. 

Lasse Stert 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Ungdomslokalerne pa Fuglsangsskolen, 
Askevnget 10, 2830 Virum 

www. Iystfiskerlorenirigen-neptun.dk  

458592 12 
e-mail brynov@tdcadsl.dk  

4587 9889 
e-mail holmskov@tdcadsl dk 

39698569 
e-mail sommerbo@mail.dk  

39273048 
e-mail fll165jd@posttele.dk  

45930894 
e-mail soerenaxelsen@get2net.dk  

4444 1830 
e-mail janogbirgit@hjemmefra.dk  

2070 19 74 

Lokaler Nr. 69 og 73 

e-mail adresse: neptun@fiskeringen.dk  

Turtilmeldinger: Jan B Nielsen mellem 18:00092000 ( se ovenfor) 

Aftaler om Ian af motorer: Jørgen 0. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 0900 og 20:00 

Girokonto: 

	

	Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 0627 16 

Valdemarskrogen 26, 2860 Søborg 

Nste Nummer: september 2003 

Bidrag til Bladet: Bidrag hI Frank Lynge Larsen og gerne pa diskette eller som e-mail 

Fa ngstra p porter: Formanden eller Nstformanden 

Arisvarshavende redakter Steen Brynov. Layout Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 4-5 gange om àret i et oplag pa Ca. 250 stykker 
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NEPTUN BLADET 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

NEPTUN er en forening af alle interesserede Iystfiskere, som ved en 
organisation onsker at fremme deres files interesse. Foreningen 
soger gennem denne organisation først og fremmest at vrne om 
yore vande, samtidigt med at vi onsker at fremme vores fIIes hobby, 
vores fIIes onsker og vores files màl. 
Foreningen er àben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 
du ikke orker mere. 

Nuvrende kontingent: 

Seniorer: 	600 kr pr. Ar 
Juniorer 	 260 kr pr. Ar 
Familier 	 870 kr pr. Ar 
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NEPTUN BLADET 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN 

DANMARKS AKVARIUM 
Der er bievet udtrykt ønske om et besøg pa Danmarks Akvarium i forbindelse med en 
kiubaften. Eventuelt interesserede bør henvende sig til formanden elier Jan B. Nielsen 
enten per telefon eller per e-mail. 

EFTERARETS ARRANGEMENTER 

LAGAN-tur Sidst I september 2003 vii der blive arrangeret en tur til Sverige Der vii 
blive iejlighed til at fiske iaks I LAGAN, som er en af Sveriges fiskerigeste aer hvad 
angar laks pa det nederste stykke. 

JUBIL/EUMS KYSTKONKURRENCE pa Odden 22-23 november 2003. 

FOREDRAG Der vii til efteràret blive forsøgt at arrangere et foredrag ved Klaus Quist 
om nogie af hans mange erfaringer som lysifisker.  

50-ARS JUBIL/EUM Det er sà i àr, at NEPTUN fylder 50 ar nrmere betegnet den 20. 
november. NEPTUN vii arrangere en festiig aften i den anledning den 8 november for 
mediemmer og mager. 

SIKKERHEDSKURSUS 

NEPTUN har flere motorer til râdighed for medlemmerne bade benzin- og el-motorer, 
og vi opfordrer medlemmerne til at leje dem for det symboiske beiøb, som kun deivist 
skal dkke vediigeholdeisen. 

Far at leje en sádan bàdmotor, er det nødvendigt, at have gennemgáet et af NEPTUN 
defineret sikkerhedskursus. Jørgen 0. Rasmussen vii afholde disse kurser 

Hvis du ikke har gennemgâet kurset Skai du kontakte formanden Steen Brynov og 
tilmeid dig. 

øvrige regier og en oversigt over motorerne findes sidst i dette nummer. 
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41' 
VINDERFISKEN FLADFISKETUREN 2003 

NEPTUN BLADET 

FLADFISKETUREN 2003 

(STJERNETUR) 

Sà har vi igen vret pa fiadfisketur med JAWS. Vi havde som vi plejer bestilt hele 
bàden og aftalt med skipper at der skulle vre pølser og 01 til alle (2 pølser og 1 01 
samt 2 pakker børsteorm er inkluderet i prisen pa 160 kr) 

Denne gang havde vi vejret med os, selv om det havde regnet og blast meget i Iøbet af 
dagen, sa kiarede det op sà vi fik en skøn aften pa Oresund. 

Arets glade virider af stjerneturen blev Per B Nielsen. 

Prmien var et dejligt fiskehjul, delvist sponsoreret af naturligvis Forst & Jagthuset 

Leif Holmskov 
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III 

HER ARBEJDES PA FLADFISKETUREN 2003 

GL/EDE PA FLADFISKETUREN 2003 

NEPTLJN BLADET 
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NEPTUN BLADET 

Kanon fiskeri pa Oresund I marts 

Bade Bjorn Sterup-Hansen og Ulf Hansen har begge fanget en kmpe havørred i 
denne mined. 

Jeg var sa heldig, at jeg begge gange fik aeren af, at nette fiskerie for dem. 

Lørdag d. 15.03.03 var jeg med Bjorn pa Oresund for at trolle )idt havørred. Det blev en 
dag jeg sent skal glemme, Bjorn fangede først en liHe letfarvet havørred pa 1.5-2.0 kg. 
som vi genudsatte, da den lige manglede Iidt i at have overkommet strabadserne efter 
at havde vret oppe at gyde Derefter fangede han en kanon fisk pa 7.5 kg. 

Chokket over denne kmpefisk havde dàrligt Iagt sig for der igen var hug pa samme 
sting, denne gang var det dog kun en havørred pa 5.1 kg. For at gore en ling historie 
kort, sà blev det til 2 ørreder mere, en pa 3.2 kg og en pa 4.1 om søndagen 

Det underlige ved turen var, at aVe fiskene huggede pa samme sting, og det var 
desvrre ikke min. Jeg fiskede i samme dybde, med samme agn og I samme afstand 
fra bâden og alligevel fik vi kun fisk pa Bjørns sting.  

a 
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NEPTUN BLADET 

ENDNU MERE WOW 

Weekenden efter var det sa Ulfs tur til at have glde af mit seiskab, om lørdagen slog 
mit held ikke rigtigt igennem, men vi fik dog et par mlsfisk. Søndagen startede med at 
jeg fangede en lille havørred pa 1-1.5 kg, derefter var det Ulfs tur til at tage den nste 
fisk vi fik p6 krogen. Da kiemmen udløste, gik der ikke mange øjeblikke for vi var kiar 
over at det var en rigtig god fisk der var i den anden ende. Der var ikke noget med at 
springe her, den gik bare dybt og tungt 

Da den endeligt kom md til baden og jeg fik øje pa den nede i vandet, kunne jeg rigtig 
se hvor stor den var. Vi aftalte, at nar jeg fik chancen sà skulle den bare i nettet med 
det samme Nu var jeg jo i trning fra weekenden for med Bjørns fisk, sa den kom i 
nettet uden problemer. Vel oppe i bàden fik vi den vejet, 8.75 kg stod vgten pa. 
Sà det var fly personlig rekord til Ulf samt ny bad rekord. (For billede se forsiden) 

Leif Holmskov 

NR: 2 juni 2003 



NEPTUN BLADET 

FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF: 
(underskrift) 

ADRESSE:_________ 

BY OG POSTNUMMER: 

FANGSTDATO:______ 

FISKEART:_________ 

FANGSTPLADS:_____ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 

VIGT (KG): 

UNDERSKRIFT: 

TLF: 

L..ENGDE: 	CM 

LAND:__________ 

En detailleret fangstbeskrivelse eventuett pa bagsiden: 
klip... . ... ......... ........ ... .... .. 	......... 	....  

FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venligst btokbogstaver) 

FANGET AF:________________________  
(undersknft) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:___________ 

FANGSTDATO:________________________ 

FISKEART: 	V1EGT (KG): 	LIENGDE: CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:_________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	 UNDERSKRIFT: 

En detailleret fangstbeskriv&se eventuelt pa bagsiden: 

9 	 NR: 2 juni 2003 
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NEPTUN BLADET 

FISKETURE PA ØRESUND 2003 - 2004 

Jan B. Nielsen, som arrangerer turene, kan trffes p6 telefon mellem 
kiokken 18 og 20. 

TorskISild. (6. pladser) 
Sondag d. 14 September 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Silde tur. Stjerne tur (hele báden) 
Sondag d. 26 Oktober 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Torsklsild. ( 6 pladser) 
Sondag d. 16 November 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Nytàrs tur, Torsk Stjerne tur (hele báden) 
Sondag d. 28 December 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 

Torsklbule tur ( 6 pladser) 
Sondag d. 18 Januar 2004 KI. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 

Torsklbule tur ( 6 pladser) 
Sondag d, 15 Februar 2004 KI. 07.00 til 12.00 Fra Helsingor, med JAWS. 

Torsklbule tur ( 6. pladser) 
Sondag d. 14 Marts 2004 KI. 07.00 til 12.00 Fra Helsingor, med JAWS. 

Stjernetur 	Der vii blive en virkelig fin prmie til det største eksempiar af den fisk 
som er temaet for turen, for eksempel pa fladfisketuren er det kun fladfi 
der er med i konkurrencen. 
Gster kan ikke deitage i konkurrencen. 
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NEPTUN BLADET 

REGLER VEDRØRENDE NEPTUN'S KLUBTURE 

Al tilmelding til: Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen fra 18:00 til 20:00. 
Telefon 4444 18 30. 

UDDRAG AF NEPTUN's VEDTLEGTER 

GENERELT 

9.1 	Pa aUe af foreningen arrangerede fIIesture mv. skal af bestyrelsen vre 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samthge foreningens 
medlemmer med mere end eet ârs medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles I god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at pàse, at alie sikkerhedsbestemmelser og regler 
vedrørende det pagIdende arrangement tilgodeses og overholdes. 
OvertrdeIser, misligholdelser etier vgringer overfor turlederens 
dispositioner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

92 	ønske om deJtagelse i foreningens fIIesture mm. er økonomisk bindende, 
sáfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage for det págIden-
de arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstiIfIde og dermed be 
sgtede forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 

DELTAG ELSE PA F/ELLESTURENE AF PERSONER, 
DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 

NEPTUN's medlemmer kan tim&de venner og familie til fIIesturene 8 dage 
for turen finder sted, hvis der er ledige pladser, 

13 	 NR: 2juni 2003 



NEPTUN BLADET 

ØRESUNDS BLA BØLGER 
(Jens østerby) 

Hermed en hue historie om hvad der kan ske nr man tager en tur pa øresunds blà 
bølger. 
Efter at have købt en Flipper 515 i januar maned og brugttiden til at rigge den til sà 
den passer til mig, samt ventet pa at isen skulle smelte i havnen, kom dagen endelig 
hvor man kunne komme pa havet, det blev fredag d,1413 hvor undertegnede samt mir 
makker Tommy kunne komme af sted, det var nsten havbhik alt for stihle. 
Vi sejlede til Ven hvor vi trak rundt i 3 timer, hvorefter vi sejlede til Lous Flak og trak 

rundt i 4 timer. Det blev til 9 Torsk samt 1 ørred pa 35cm samt en pa 42cm. 
Blanke pa jomfruturen det tegnede jo godt. 
Vi aftalte at hvis vejret Søndag d.16/3 var godt yule vi prove igen, vejret var godt hidt 
mere vind s6 det var perfekt. Vi trollede mod Vedbk uden det store held det blev kur 
til 2 smâ torsk. 
Vi besluttede at prove pa noget dybere vand, pa ydersiden af Lous Flak satte vi 
grejerne og trak mod nord, efter en halv times tid huggede en ørred pa mit blink efter 
kort fight nettede min makker en ørred pa 48 cm 1,2kg. 
Grejerne blev sat igen 15 min senere pa fly en ørred pa mit blink efter en kort fight 

nettede min makker en ørred pa 50 cm 1,4 kg. 
Pa fly blev grejerne sat vi trollede mod nord efter en halv times tid slap kiemmen pa rr 
stang igen, denne gang blev fisken stâende i vandet og linen kørte bare af hjulet, vi 
matte tage resten af stngerne samt lodder op, hvorefter bàden blev vendt og vi matt 
sejhe op til fisken efter en kort fight nettede min makker en fin ørred pa 4,5 kg 72cm. ' 
trohlede mod nord et par timer uden det store held. Men alt i alt en meget fin tur. Statu 
3 ørred samt 4 torsk vi var inde kI. 13,00. 

NR: 2 juni 2003 	 14 



NEPTUN BLADET 

HER ER SA 3 RAPPORTER FRA MICHAEL MUNCK 
(1)  

Hej med jer. 
Efter min ryg opr. Er jeg sà smát begyndt at fiske igen Jeg har nogle gange prøvet at 
fiske i put and take. Og idag iykkes det s. Min kone yule ud og lobe s6 jeg tnkte sá 
fisker jeg. I søllerød naturpark. En kanon oplevelse synes vi begge Fordi da hun var 
frdige med at lobe kom hun ned til mig for at prove at fiske. Hvad er det flu vi mnd 
gr og layer. Men hun synes det var sjovt. men yule gerne hjem jeg skulle bare lige 
prove den her gennemløbe jeg skal have med til DM i put and take. Og I andet kast fik 
jeg rent hug med en ørred p6 4. 6 kg 59 cm Lang den gay en god fight og vi havde det 
skide sjovt, og sá er den fisk bare endnu mere vrd Og sà var det min første fisk i put 
and take. Kanon. Jeg vii godt anmelde til kiubbens konkurence hvis i har en pA put and 
take. Min kone catherine munck er mit vidne pa at jeg fangede den 

Her er fact.. 
Den blev taget kI 19.45 let skyget ca 10 grader let østenvind. Vejet 4.6 kg 59 cm. Lang. 
Taget pa en bronce farvet genneløber 18 gram med en rod stibe I midten. 

(2)  
Hej igen 
Her er en fangst mere. 
To dage efter jeg tog den pa 4.6 kg. I SøIIerød fiskepark yule jeg ned og se om jeg 
kunne gore det igen. Eller cm det hele bare var held. Jeg yule afprøve de 
gennemløbere som jeg havde købt hos henrys de er skide gode for at sige det mildt. 
Efter et stykke tid sà jeg to ørreder hoppe og sâ lavede jeg mit første prcmse kast. Det 
landede lige imellem dem og der gik kun et sekund sa huggede den ene helt viidt og 
brutalt. Og jeg matte kmpe pnt for at fà den ind. Jeg synes jo selv at den er utrolig 
flot. Og sa vejede den 3.9 kg. 52 cm. Lngde 30 cm om maven. Sà det er en flot fisk. 
Og jeg synes at det er svrt at fange de store fisk I put and take. Faktisk lige sa svrt 
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NEPTUN BLADET 

som ved havet. Der er bare det ved det. at det er ikke lige sà kønt og man har ikke der 
flotte udsigt ud over havet. Men sjovt det er det. og skal fiskeri ikke vre sjovt uanset 
om man fanger noget eller ej. Det synes jeg. Deter derfor jeg fisker og for at slappe af 
sâ knk og brk til alle. <<...>> 

(3) 

Hej igen. Sà er der fisk pa krogen. Igen igen. Denne gang synes jeg det var sjovt. Jeg 
var med min yen arne nede og fiske i regn og skyet vejr. Og jeg havde sat mig for at 
blive bedre til at fiske og lre mit grej bedre at kende og kaste bedre. Sá man kan sic 
at vi var pa en trnings tur. Jeg ville afprøve en gave fra min kre mor. Hun havde 
købte en kinetic victory 8 fod stang 8 til 20 gram samt et okuma toledo hjul. Begge del 
virkede godt synes jeg. Der er helt kiart en fed fight pa den stang. Og man kan lre 
mere med sàdan en stang. Men jeg havde sat en gennemløber pa en 12 grams bronz 
farvet og den skulle give mig 4 hug hvoraf jeg fik de to i land. Jeg fisker faktisk lige so[ 
fluefiskeri nar jeg bruger min gennemløber. Jeg holder øjne àbne. Og nàr fisken lande 
efter sit spring stter jeg md. Med et kast og det er jeg ved at buyer god til. Synes jeg 
da selv. Og det har jo givet nogle gode fisk. (der er vrd at spise). Begge de fisk jeg 
fik med md fik jeg efter at de havde sprunget op og sà kastede jeg lige ned i ringen. 
Venter lidt og spinner ganske langsom og sâ kommer hugget. Det er helt vildt fordi de 
springer igen med det samme. Det er skide sjovt de to andre fik jeg ved at at affiske 
omrádet. Og igen skete det med ganske langsomt spin. 

Nr. 1 vejede2,1 kg. 49 cm. Lang ogerenregnbueørred 
Nr. 2 vejede 1.9 kg. 47 cm. Lang og er en regnbueørred 

Knk og brk michael 
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NEPTUN BLADE 

REGNBUEØRRED FRA HENNING LOESCH 

I øvrigt var jeg i Søllerød Fiskepark Put og Take torsdag 29/5 hvor jeg fangede en 
regnbueørred pa 2,6 kg. 60 cm lang som hermed anmeldes. Vidne mit barnebarn pa 
31/2 àr og min kone Bente (som var med til vejningen men i øvrigt ikke vii have noget 
med den at gore for den skal tilberedes) 

Venlig hilsen og god sommer 
Henning 

HENNING PA FLADFISKETUR 
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NEPTUN BLADET 

VINTERPROGRAM FOR 2003 

Aile mødeaftener er om onsdagen, første gang onsdag d. 20. august. 

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

De anførte mødedage er flIes for bade Seniorer og juniorer. 

Modetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker pa andre 
ugedage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuelie sriige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vii bilve meddeit ved 
ssonstart og pa mødeaftenerne I iøbet af ssonen. 
Al pirkestøbning, grejfremstiliing, fluebinding, boiiiesfremstiiiing foregar i 
lokale nr. 73 (vrkstedsiokaIet). 
Al film, foredrag, møder iitteraturiasning foregàr i vort lokale nr. 69 
(kiubiokalet). 

Ret til aDndringer i det trykte program forbeholdes. 

FRA FLADFISKETUREN 

NR: 2juni 2003 	 18 



NEPTUN BLADE1 

POKALJAGTEN 2002/2003 

TORSKEPOKALEN 

Henning Loesch (24-11-2002) 	 Torsk 	5.0 kg 	60 point 
Henrik Mortensen (30-12-2002) 	 Torsk 4.25 kg 	50 point 

PUT&TAKE POKALEN 

Michael Munck 	(4-5-2003) Regnbueørred 4.6 kg 77 point 
Michael Munck 	(6-5-2003) Regnbueorred 3.9 kg 65 point 
Henning Loesch (29-5-2003) Regnbueørred 2.6 kg 43 point 
Michael Munck (maj 2003) Regnbueørred 2.1 kg 35 point 
Michael Munck (maj 2003) Regnbueørred 1.9 kg 31 point 

TROLLING POKALEN 

Ulf Hansen 	(23-3-2003) 	Haverred 	8.75 kg 	175 point 
Bjorn Sterup-Hansen (15-3-2003) Havørred 	7.5 kg 	125 point 

NB! Som I kan se er der plads til mange flere fangstrapporter!!!U! 
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HENNING LOESCH 	 0 
NØDDEHØJ 16 	 0 
0JER3D 	 0 
2840 HOLTE 	 2e40 otl:3/25 £ 

PRISUDDELING VED FLADFISKETUREN 2003 


