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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Næstformand:            Henning Loesch                                                                                45 42 37 41                          
                                   Nøddehøj 16, 2840 Holte                             e-mail                henning@loesch.dk  
 
Kasserer:                 Per B. Nielsen                        44 91 16 91 
                                 Ålbrovej 24A, 2730 Herlev                            e-mail                per@nielsenon.dk    
 
Bestyrelsesmdl:       Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretær                  Østerbrogade 165 I TH, 2100 Kbh. Ø,             e-mail              fll165jd@post.tele.dk   
 
Bestyrelsesmdl:       Søren Axelsen 45 93 08 94  
 Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby,                 e-mail         soerenaxelsen@mail.dk 
 
Bestyrelsesmdl:          Henrik Klentz                                                                                       46 56 14 00 
 Nærumvænge 138, 2850 Nærum                                               hvk@comxnet.dk 
 
 
Klublokaler:         Ungdomslokalerne på Fuglsangsskolen,                             Lokaler Nr. 69 og 73 
                                 Askevænget 10, 2830 Virum 
 
Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 

 
e-mail adresse:    neptun@fiskeringen.dk 
 
Turtilmeldinger:  Næstformanden 
 
Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 
Girokonto:            Lystfiskerforeningen NEPTUN 3140 3 06 27 16 
 
                                  Ålbrovej 24A, 2730 Herlev 
 
Næste blad udkommer: august 2011 
 
 
Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 
 
 
Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 
 
 

            Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. 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 af 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, samtidigt 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:                  700 kr pr. år 
Juniorer:  300 kr pr. år 
Familier:                1000 kr pr. år 
Passive:  125 kr pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

UDDRAG AF REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 
Hele referatet samt formandens beretning kan ses på hjemmesiden. 

 
7. Næstformanden, kassereren og Palle Brask var på valg. De to førstnævnte genopstillede mens 

Palle Brask ønskede at udtræde af bestyrelsen. Henning Loesch og Per B. Nielsen blev gen-
valgt. Der var ingen forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. Næstformanden pointerede at 
ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af minimum 5 medlemmer, hvorfor det ikke umiddel-
bart var nødvendigt  at supplere bestyrelsen med en stedfortræder for Palle Brask.  
Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Schuster som suppleant og Nicolai Pedersen som ny 
suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
Bestyrelsen foreslog at Henrik Mortensen genvalgtes som revisor. Dette blev enstemmigt ved-
taget. 

 
8. Datoen for næste års Ordinære Generalforsamling blev fastsat til onsdag den 25. januar 2011 

klokken 19:30. 
 
9. Årets pokaler blev uddelt som følger: 
 
 Saltvands pokalen Palle Brask for en hornfisk på 0,950 kg. 
 Trolling pokalen Henrik Mortensen for en havørred på 4,6 kg. 
 Torske pokalen Henning Loesch for en torsk på 7,750 kg. 
 Pokalen for ædelfisk Henrik Mortensen for en havørred på 2,6 kg. 
 Ferskvands pokalen Jan B. Nielsen for en gedde på 10,2 kg. 
  
 Bestyrelsen forelagde en revideret point skala som fremover skal danne grundlag for udregning 

af point for pokalerne. I den nye point skala er der benyttet det vægte for den enkelte fisk, som 
svarer til guldnålen hos ABU og Fisk og Fri. Palle Brask fremførte at kravene til fangststed ikke 
var entydige og der var almindelig opbakning til dette synspunkt. Det blev overladt til bestyrel-
sen at revidere teksten så der ikke hersker tvivl om, hvilke krav der stilles for at vinde de forskel-
lige pokaler. 

 
10. Under punkt 10 ”Eventuelt” fremførte Palle Brask at generalforsamlingen skal vælge forenin-

gens repræsentant i Fiskeringen. Han har hidtil været valgt som foreningens repræsentant, men 
følte ikke rigtig at han blev respekteret som sådan.  

 Næstformanden oplyste, at ud over den valgte repræsentant er formanden automatisk repræ-
senteret i Fiskeringen. Næstformanden har mange gange deltaget i repræsentantskabs-
møderne i Fiskeringen efter aftale med formanden, men måtte indrømme, at kun en enkelt gang 
har det formelle krav om skriftlig fuldmagt været praktiseret. Selvom det ikke har givet anled-
ning til problemer med Fiskeringen fandt Jan B. Nielsen dette uheldigt. Næstformanden gav til-
sagn om, at han ikke vil deltage i Fiskeringens møder uden at der foreligger en skriftlig fuld-
magt fra formanden. 

 Palle Brask blev genvalgt som foreningens repræsentant i Fiskeringen. 
 Det blev endvidere vedtaget at ”valg til foreningens repræsentant i Fiskeringen” skal være et 

fast punkt på dagsordenen ved fremtidige Ordinære Generalforsamlinger. 
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Ekstra fisketure i 2011 
 

Ørredfiskeri fra Sjællands Odde  
 

 
 
Igen er det lykkedes at reservere Fiskeringens hus på Sjællands Odde på et gunstigt 
tidspunkt. Huset er reserveret for Neptuns medlemmer fra: 
 
             torsdag Kl. 18:00 7/4 til søndag Kl. 18:00 10/4, 2011.  

Tilmelding: Princippet ”først til mølle først malet” 

For beskrivelse og kørevejledning se FR’s facilitetsliste. 

Egenbetaling er på 200 kr. uanset antal overnatninger. 
 

 

 
Laksefiskeri ved LAGAN 

 

Desværre lykkedes det ikke at reservere Fiskeringens hus i Knäred i september må-
ned 2011. men bestyrelsen fandt ovenstående hus i Knäred. 

             torsdag Kl. 16:00 22/9 til søndag Kl. 10:00 25/9, 2011. 
 
Tilmelding: Princippet ”først til mølle først malet” 
 

Egenbetaling er på 200 kr. uanset antal overnatninger. 
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MØDE PROGRAM FOR 2011/2012 
 

 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
Sidste møde forår 2011:      18. maj 2011  

  Første møde efterår 2011:  17. august 2011  
    Sidste møde efterår 2011:   14. december 2011 

  Første møde forår 2012:      4. januar 2012   
 
 

 
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, fluebinding, 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 
 

 
 

Nytårstur på Øresund 
 
Traditionen tro havde klubben lejet en turbåd til den årlige nytårstur efter torsk i Øre-
sund. Den 28/12 stævnede 17 mand ud fra Helsingør med det gode skib JAWS med 
skipper Peder Elberg ved roret. Turen gik ned imod Hven hvor Peder mente at der var 
det bedste fiskeri. Det viste sig at de fleste andre både også stilede mod nordsiden af 
Hven, så det tydede på at vi var på rette vej. 
I havnen var der en hel del is men da vi først var kommet ud, var der klart vand. Kort 
før vi kom til fiskepladsen begyndte vi igen at møde drivis og for at finde klart vand 
blev kursen lagt lidt tættere på Sverige end det var planlagt. Det viste sig dog ikke at 
få nogen betydning. 
Vejret var fint og det blev fiskeriet også. Vi halede 71 torsk mellem 1,5 og 3,0 kg. om-
bord – ikke store, men fine spisetorsk. I tilgift blev der fanget en hel del meget store 
sild – en størrelse som vi gerne havde set på sildeturen!  
Førstepræmien på et Ambassadeur 7000 tilfaldt Henning Loesch for den største torsk 
på 2,94 kg og andenpræmien på en flaske champagne for næststørste torsk tilfaldt 
Leif Djurhuus, som i øvrigt landede 18 torsk. Henrik Mortensen tog næst flest med 16 
torsk. 
I anledningen af førsteprisen og da det samtidig var hans fødselsdag, bød Henning på 
en gammel dansk til alle. 
Alle fik torsk og det blev en af de bedste nytårsture i flere år. 
 
hl 
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Torsk og store sild 
 
 
 

 
 

Vinderprisen overrækkes 
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Klubtur på Sundet 1. februar 2011 
 
Det var godt nok pokkers. Det bedste man kan sige om den tur er, at vi var utrolig hel-
dige med vejret ☺. Rigtig blæsevejr i dagene før og rigtig blæsevejr fra dagen efter, 
men lørdagen var flot med klart vejr og meget lidt vind. 
Alle havde på forhånd advaret os om at torskene var få og små men det troede vi jo 
ikke rigtig på. Der skulle blot 6 eksperter fra Neptun til at få mange og store inden-
bords. Det blev til én sølle torsk og en tur som skal forbigås i tavshed. 
 
Hl 
 

 
 

Samme tur sidste år 
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Fisketur til Isefjorden fredag 11. februar 2011 

 

 
 

Fra Isefjorden 
 

Jeg havde besluttet mig for at tage fri om fredagen, da det rygtedes, at isen ved 
Munkholmbroen i Isefjorden  lige var smeltet. Når det sker, så skulle der være gode 
fangstmuligheder. Jeg fisker som regel kun i søer, men pga. ekstrem frost i lang tid og 
derfor tyk is på søerne, så var det vist på tide at prøve en anden form for fiskeri. Jeg 
har aldrig rigtig prøvet at fiske havørreder fra kysten før og derfor skulle det prøves.  
Dagen før tog jeg ned til Hunters House og forhørte mig om hvilke teknikker der måtte 
være at foretrække til dette fiskeri. Han fortalte mig at orm og bobleflåd ville være op-
timalt og derfor købte jeg en lille kasse orm. 
Om fredagen ankom vi 3 gutter til Munkholmbroen. Området kaldes Tempelkrogen og 
ligger mellem Holbæk og Tølløse. Det er et område i Isefjorden, som vi havde hørt 
skulle være godt. Vi blev rådet til at prøve den nordlige del, men pga. hård kuling fra 
nordvest blev vi nødt til at satse på den sydlige ende, da der var mere læ.  Vi fik hurtigt 
rigget til og fik vores waders på.  Der gik 10 minutter og Frederik fik den første fisk på 
flue. Den var dog under mindstemålet og den blev selvfølgelig genudsat.  Men flot det 
var den. 
En halv time efter fik jeg en pæn havørred på ca. 40 cm. Den var perfekt kroget i siden 
af munden. Men jeg syntes nu den var lige lille nok, så den blev også genudsat.  
Det meste af dagen havde vi mange hug og det blev til i alt 5 fisk, hvor alle sammen 
blev genudsat. En meget underholdende dag og stedet kan bestemt anbefales. Jeg 
havde mange fisk på som røg af, men jeg tror forklaringen ligger i timingen af mod-
hugget, når man fisker med orm.  Så der er lidt at arbejde med inden næste ørredtur.  
 

Knæk og Bræk 
 
Nicolai Pedersen 
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Nogle af herlighederne 
 

Julefrokost 
 
Fredag 26/11 2010 – traditionen tro, sidste fredag i november – samledes flere af 
klubbens medlemmer til årets julefrokost i klublokalet. ”Adgangskortet” var som sæd-
vanlig, at hvert medlem medbragte et eller andet spiseligt til det store ”tag-selv-bord” 
eller noget ”på flaske” samt et meget beskedent beløb (i år 50 kr.) til dækning af fæl-
lesudgifter. Tilskuddet for at få regnskabet til at gå op kommer fra overskuddet af sal-
get af øl og sodavand i løbet af året. 
I år deltog 15 medlemmer, én færre end sidste år.  
Tag-selv-bordet var som sædvanlig overdådigt og bestod hovedsagelig af hjemmela-
vede retter. Hjemmerøgede sild, syltede sild, stegte sild, porresild, æg og rejer, helle-
fisk, røget selvfanget Lagan laks, Janson’s fristelser, hjemmerøget mørbrad, æble-
flæsk, medister, frikadeller, stegt lever, pastasalat med kylling, ost m.m. Stemningen 
var som sædvanlig helt i top – en rigtig god optakt til julen. 
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Hvad er det nu han spiser 
 

 
 

Er man koncentreret ellr ej? 
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POKALJAGTEN 2011 
 

 
 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 
 

PUT&TAKE POKALEN 
 
 

TORSKEPOKALEN 
 
 
 

POKAL FOR ÆDELFISK 
 
 

FERSKVANDSPOKALEN 
 
 
 
Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2011 
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KLUBTURE 2011 - 2012 

 
 
ODDEN (Havørred) 
Torsdag 7/4 Kl. 18:00 til Søndag 10/4 Kl. 18:00, 2011, 10 pladser.  
 
LAGAN (Laks) 
Torsdag 22/9 Kl. 16:00 til Søndag 25/9 Kl. 10:00, 2011, 8 pladser. 
 
SILDETUR - STJERNETUR 
Lørdag 8/10 2011, 7:00 til 12:00, 12 pladser. Arresø fra Helsingør 
 
FLADFISKETUR - STJERNETUR 
Lørdag 5/11 2011, 7:00 til 12:00, 15 pladser. NADJA fra Helsingør 
 
NYTÅRSTUR - STJERNETUR 
Lørdag 28/12 2011, 7:00 til 12:00, 23 pladser. NADJA fra Helsingør 
 
BULETUR 
Lørdag 4/2 2012, 7:00 til 12:00, 8 pladser. NADJA fra Helsingør. 
 
BULETUR 
Lørdag 3/3 2012, 7:00 til 12:00, 8 pladser. NADJA fra Helsingør. 
 
TILMELDING TIL HAVTURE: 
 
Henning Loesch. 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk  
Stjerneturene som vi indførte for nogle år siden er blevet så stor en succes at vi 
har besluttet at forsætte med disse ture. 
På de tre ture, 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 kon-
kurrencen.  
Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen. 
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 
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Er der nogen der glæder sig til Odden – turen? 
 

 

 
 

og LAGAN – turen? 
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Han kan vist også godt lide vinen 

 


