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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

BESTYRELSE: 

Formand 

Nstlormand 

Kasserer: 

Bestyrelsesmdl. 
sekretr 

Bestyrelsesmdl: 

Supi Bestyrelse. 

Juniorleder 

Kiublokaler: 

Hjemmeside: 

e-mail adresse 

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, 

Saran Axelsen 
Lundtoftevej 268 B. 2800 Lyngby, 

Jan B Nielsen 
Vibevnget 30, 2880 Bagsvrd, 

Lasse Steril 
Nstvedgade 14. 2100 Kobenhavn 0 

Urigdomslokalerne pa Fuglsangsskolen, 
Askevnget 10, 2830 Virum 

w\w Iystfiskerforenirigen—neptun dk 

neptunfiskeringen dk 

458592 12 
e-mail brynov@tdcadsl dk 

45879889 
e-mail holmskov@tdcadsldk 

39698569 
e-mail sommerbo@mad dk 

39273048 
a-mail fill 65jd@post tele dk 

45930894 
e-mail soeren.axelsen@get2net.dk  

4444 1830 
e-mail janogbrgt@hjemmefra dk 

2070 1974 

Lokaler Nr, 69 og 73 

Turtilmeldinger: Jan B Nielsen mellem 18000g 2000 ( se ovenfor) 

Aft.aler om Ian af motorer: Jergen 0 Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 0900 og 20:00 

Girokonto: 

	

	Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 

Valdemarskrogen 26, 2860 Seborg 

Waste Nummer: ultimo juni 2003 

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

Fangatrapportor: Formanden eller Nsfformanden 

Ansvarshavende redakter Steen Brynov Layout Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 4-5 gange cm aret i et oplag pa ca 250 stykker 
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

NEPTUN er en forening af alle interesserede Iystfiskere, som ved en 
organisation ønsker at fremme deres flies interesse. Foreningen 
søger gennem denne organisation ferst og fremmest at vrne om 
yore vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fIIes hobby, 
vores files ensker og vores flIes mil. 
Foreningen er áben for aHe 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 

NR: I marts 2003 





NEPTUN BLADET 

RENSNING/ SMØRING AF HJUL 

Ved klubmødet den 26. marts vii bl.a. Dane Henry hjipe os med at rense og smøre de 
hârdt belastede fiskehjul. Dette arrangement sker pa grundlag af flere opfordringer af 
medlemmerne, som nok har licit dàrlig samvittighed. 

SUNDTUR 

En tirsdag sidst i marts eller først i april, vii kiubben arrangere en fortrinsvis pensionist 
tur pa sundet efter torsk. Vi vii hyre hele báden "SANDMANDEN", Nor der kun er piads 
til 12 personer. Dane Henry vii sta for arrangementet, og henvendelse skal ske til ham. 

DANMARKS AKVARIUM 

Der er blevet udtrykt ønske om et besøg pa Danmarks Akvarium i forbindeise med en 
kiubaften. Eventueit interesserede bør henvende sig til formanden enten per teefon 
eller per e-mail. 

AFSLUTNING PA VINTERS/ESONEN 

Vinterssonen vii were afsiuttet med klubmødet den 21. maj 2003- 
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SIKKERHEDSKURSUS 

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

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

Hvis du ikke har gennemgáet kurset Skal du kontakte formanden Steen Brynov og 
tilmeide dig. 

øvrige regier og en oversigt over motorerne findes sidst i dette nummer. 

NY TILMELDING TIL HAVTURENE 

Efter mange árs tro tjeneste har Nstformanden Leif Hoimskov flu overgivet dette 
hverv til Jan B. Nielsen, som ogsà arrangerer turene. 

Jan kan trffes pA telefon meliem klokken 18 og 20. 

EFTERARETS ARRANGEM ENTER 

LAGAN-tur Sidst i september 2003 vii der blive arrangeret en tur til Fiskeringens hus i 
Knäred i Sverige. Der vii dér blive Iejiighed til at fiske laks i LAGAN samt ørred fiskeri i 
VännerAen. Pianerne er pA nuvrende tidspunkt afgang fredag aften med hjemkomst 
søndag eftermiddag. 

KYSTKONKURRENCE pA Odden november 2003. 

FOREDRAG Der vii til efterAret blive forsøgt at arrangere et foredrag ved Klaus Quist 
om nogle af hans mange erfaringer som lystfisker. 

50-ARS JUBIL/EUM Det er sA i Ar, 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. 
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SIKKERHEDSKURSUS 

NEPTUN har flere motorer til rádighed for medlemmerne bade benzin- og el-motorer, 
og vi opfordrer medlemmerne til at leje dem for det symboiske beløb, som kun delvist 
skal dkke vedligeholdelsen. 

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

Hvis du ikke har gennemgáet kurset Skal du kontakte formanden Steen Brynov og 
tilmelde dig, 

øvrige regler og en oversigt over motorerne findes sidst i dette nummer. 

NY TILMELDING TIL HAVTURENE 

Efter mange árs tro tjeneste har Nstformanden Leif Holmskov flu overgivet dette 
hverv til Jan B. Nielsen, som ogsá arrangerer turene. 

Jan kan trffes pa telefon mellem klokken 18 og 20. 

EFTERARETS ARRANGEMENTER 

LAGAN-tur Sidst i september 2003 vii der blive arrangeret en tur til Fiskeringens hus i 
Knäred i Sverige. Der vii dér blive lejlighed til at fiske laks i LAGAN samt ørred fiskeri I 
Vänneràen. Planerne er pa nuvrende tidspunkt afgang fredag aften med hjemkomst 
søndag eftermiddag. 

pa Odden 	november 2003. 

FOREDRAG Der vii til efteráret blive forsøgt at arrangere et foredrag ved Klaus Quist 
om nogle af hans mange erfaringer som lysthsker. 

50-ARS JUBILiUM Det er sá i ár, at NEPTUN fylder 50 âr nrmere betegnet den 20. 
november. NEPTUN vii arrangere en festlig aften i den aniedning den 8. november for 
medlemmer og mager. 
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VANCOUVER ISLAND, NOVEMBER 2002. 

2/11 Afrejse fra Kastrup til London og videre til Vancouver, hvor vi overnattede pa et 
hotel i midten af byen. Men sove, se det var der ingen af os der kunne, da vi alle kogte 
af Laksefeber. 
3111 Afgang fra hotellet med 2 store taxa, til frgen, nord for Vancouver. En dejlig 
sejitur pa Ca. 1.1/2 time i dejligt soiskin og nsten havblik. Efter at vi var ankommet til 
øen skuHe der afhentes de lejede biler. Kim, Michael og jeg kørte i taxa til 
udlejningsstedet, og med meget besvr fik vi 2 af vores lejede 3 biler. Bent havde 
glemt sit kørekort i Danmark, derfor kunne vi kun fà 2 biler. Nu tilbage efter de andre, 
der havde ventet ved havnen imens. S6 gik turen mod vores mâl "Kenzie" i en hue by 
Lake Cowichan Ca. 30 km vest for Duncan. Vi blev meget overraskede da vi ankom. 
Det var bare et kanon flot sted. Efter at vi havde sundet os lidt var der aftensmad scm 
Kenzies kone sørgede for. Hun stod for hele vores forplejning pa vores ophold pa 
stedet, og det var fantastisk god mad, og meget af det. Om aftenen sad vi og fik den 
nyest information om fiskeriet pa øen. Det første indtryk jeg fik var ikke godt. Det havde 
ikke regnet i 2.1/2 máned pa øen, og derfor var vandstanden katastrofaht lay i alle 
floderne, men Kenzie, og hans 2 hjlpe guider, Dwain og Juan, havde gjort et stort 
stykke opsøgende arbejde med af finde laksene. De havde fundet en pool nederst i en 
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anden flod som hedder San Juan hvor tidevandet havde fáet laksene til at gá op, men 
de kunne ikke komme videre p.g.a. for lidt vand. Vi fik at vide at der var mange Coho 
laks i den pool. Derfor var det stedet hvor vi skulle starte vores fiskeri dagen efter. 

4/11 Dagen startede tidligt. Op kI. 4. hurtig morgenmad og afgang fra vores lodge Ca. 
kI 6. Det foregik i 3 biler, hvoraf den ene var den store som vi selv havde lejet. Kenzie 
kørte i sin 4 hjuls trkker med en bad samt en gummibd pa ladet. Juan kørte I sin 4 
hjuls trkker med endnu en bd pa ladet. Vi kørte i mørket lidt over en time pa 
grusveje ud igennem skoven. Vi fulgte bare efter. De stoppede ved en smuk sø, men vi 
kunne ikke se nogen fad. Det var her bàdene blev sat i vandet. Den morgen var 
solopgangen meget flat" med lidt morgendis fra den frostklare morgen. Vi blev alle 
anbragt I bâdene, og med toy Ira den ene bad hi den anden sejlede vi i konvoj efter 
den forreste bad som havde en hue páhngsmotor. Turen gik nu tvrs over søen og 
via en kanal videre til hovedfloden. Da vi sejlede i kanalen sá vi vores første bjørn stà 
pa bredden bare 6-8 meter fra os. Det var en sort bjørn. Der er kun sorte bjørne pa 
Vancouver Island, og da der ikke er rigtig koldt om vinteren gal de tleste bjørne ikke I hi 
her pa øen. Turen fortsatte nu pa floden ca. 1 km nedstrøms, hvor der var et sted 
bàdene ikke kunne komme forbi uden at vi matte af og vade. Det var den meget lave 
vandstand der var ársagen til det, men det betød ingenting da vi alle var iført waders. Vi 
ankom flu til den pool hvor vi skulle fiske. Stedet var bare sá flot. En stor tang pool hvor 
der kunne tiskes fra land pa den øverste del og fra bad pa resten. Der blev hurtigt lavet 
en grundbase pa land og en fordeling af forventningsfulde fiskere i bàdene og pa land. 
Jeg selv startede pa land og allerede i det 3. kast var der fast fisk. Det var dog laksen 
der vandt dette første mode da den svømmede rundt am en af de mange trstammer 
der ha overalt i floden, og knkkede linen. Men der skulle ikke mange kast til for der var 
fast fisk igen. Denne gang gik det bedre, 09 turens første Coho laks var en reahitet. En 
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fin hanlaks pa Ca. 6 kg. Fanget pa en Sage 9,6 fods 1 hands fluestang klasse 8, pa en 
Mørrum flue. Alle fluerne matte kun anvendes med enkeltkrog og uden modhager, for 
at fisken nnsomt kunne genudsttes. Dette gjorde at vi tabte flere fisk under fighten, 
men det iykkes alligevel at fejlkroge flere, fordi der var sá mange laks. Nu gik det slag 
slag. Alle mand fik laks første dag og da vi lavede optlling efter endt fiskedag endte vi 
pa 37 Coho laks foruden alle dem som vi tabte og dem der var fejlkrogede. De Ia fra Ca. 
4 kg til 10 kg med flest pa Ca. 6- 7 kg. Dagen igennem kom der flere bjørne hen til 
"vores pool" for de vidste ogsa hvor der kunne fanges laks. Jeg sâ 2 gange en laks 
blive taget af en bjørn. Den hvidhovede kongeørn fløj flere gange hen over hovederne 
pa os. Dagen var ved at gá pa hld, og turen gik hjemad tilbage af floden hvorfra vi 
ankom, videre over søen over til bilerne. Op med bàdene og hjem til lodgen igen. Der 
ventede Os en dejlig middag og bagefter sad vi i pejsestuen og genoplevede dagens 
bedrifter. Denne dag vil aldrig blive glemt. Allerede pa den første fiskedag var alle vores 
forventninger indfriet. 

5/11 En gentagelse af dagen for. Fiskestedet det samme. Dagen var lige sá dejlig 
som den foregáende men det begyndte at regne sidst pa dagen. Regnen som vi 
ventede pa. Denne dag gay 42 Coho laks fra 5 til 10 kg. 
6/11 Endnu en gentagelse blot med den aandring, nu regnede det hele dagen. Fiskeriet 
kulminerede denne dag. Der kom endnu flere laks op fra havet, nu da regnen endelig 
var kommet. Og med laksene fulgte en sl op i poolen, for at tage for sig af retterne. 
Floden begyndte at stige og laksene begyndte at trkke rundt i poolen i store stimer. 
Det fiskeri som vi nu oplevede den eftermiddag, vii gá over i historien. Vi fangede 
mange laks, og Svend fik ogsà en máge. 
Denne dag blev min bedste med 16 Coho laks mellem 5 og 10 kg, hvoraf flere af dem 
dag var blanke, da det var nye fisk der lige var kommet op fra havet. Dagen gay i alt 53 
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Coho laks. Det regnede sà meget denne dag at der ikke blev fotograferet ret meget. 
Jeg turde slet ikke at medbringe mit kamera p.g.a. regnen. Alt hvad vi havde med var 
vádt. 
7/11 Denne fiskedag skulle vi fiske i søen samt højere oppe i flodsystemet. Vi blev delt 
op i 2 hold. Fiskerie var gáet forbi vores tidligere fiskeplads. Vi talte med et hold der 
havde prøvet uden held. Nu var fiskene meget mere spredi og fiskeriet blev derfor 
svrere. Regnen suede stadigvk ned. Vi s6 at slen var fulgt efter laksen helt op i 
søen. Der var en hue bk som lob ud i søen, og flu efter at det regnede var den blevet 
større. Laksene svømmede op i den for at gyde. Det var et fantastisk syn at se dem 
svømme op over de lave stryg, med ryggen fri af vandet og halen piskende. Det var 
dejhigt at fiske i den hue a, som mindede meget om vores hjemlige áer, men med 
mange flere, og større, fisk. Jeg havde nogle dejhige fighter med store Coho laks, pa 
min fluestang. Her kunne man fiske til fisk som man kunne se i det meget lave vand. 

8/11 I dag er der Dane's fødselsdag. Dagen starter med gammel dansk og 
fødselsdagskort hjemmefra. Det regner stadigvk. Denne dag skal vi fiske i vores egen 
flod Cowichan river. Den som teber i baghaven af vores lodge. Det er nu ikke der vi skal 
fiske. Vi kører igen i bit med bàdene pa hadet. Denne gang til en park ned til floden, 
hvor bâdene buyer sat i vandet. Guiderne har allerede kørt en bil Ca, 8 km. nedstrøms, 
sàledes at vi kan kører tilbage i den og hente de andre biler. Vandstanden i denne flod 
er ikke voidsom endnu, sá der kan fiskes almindeligt. Vi har faet at vide at regnen har 
fáet ahle de andre floder til at stige sâ meget at fiskeriet er umuhigt. Det er sâledes kun 
pa vores egen flod at der kan fiskes. Det er i øvrigt ogsá den flod der var meningen, at 
vi skuhle fiske i hele tiden. Coho laksen kommer senest op i denne flod, 09 er ikke 
ankommet endnu, men til gengId vlter det op med Chum laks. De sakaldte 
hundelaks. Ahlerede nâr vi stter bàdene i vandet ser vi mange af de nye slags laks. 

(fortsttes) 

NR: I marts 2003 	 10 



NEPTUN BLADET 

FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhgst blokbogstaver) 

FANGET AF:________________________  
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY 00 POSTNUMMER:  TLF:____________ 

FANGSTDATO:_______________________ 

FISKEART:  VIGT (KG): 	L.NGDE: 	CM 

FANGSTPLADS:  LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	 UNDERSKRIFT: 

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

FANGSTRAP PORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF:________________________  
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:____________ 

FANGSTDATO:_______________________ 

FISKEART: 	V€GT (KG): 	LIENGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detallleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
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FISKETURE PA ØRESUND 2003 - 2004 
NY TILMELDING TIL HAVTURENE 

Efter mange árs tro tjeneste har Nstformanden Leif Holmskov flu overgivet dette 
hverv Iii Jan B. Nielsen, scm ogsâ arrangerer turene. 

Jan kan trf1es pa telefon meilem kiokken 18 og 20. 

Fladftsketur. Stjerne tur (hele bàden) 
Onsdag d. 21 Maj 2003 KI. 17.00 til 22.00 Fra Vedbk, med JAWS. 

TorsklSild. (6. pladser) 
Søndag d. 14 September 2003 KI. 07.00 til 1200. Fra Vedbk, med JAWS. 

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

Torsklsild. (6 pladser) 
Søndag d. 23 November 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

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

Torsklbule tur ( 6 pladser) 
Søndag d. 18 Januar 2004 K!. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 

Torskibule tur ( 6 pladser) 
Sendag d, 15 Februar 2004 K!. 07.00 til 12.00 Fra Helsingor, med JAWS. 

Torsk/bule tur ( 6. pladser) 
Søndag d. 14 Marts 2004 K!. 07.00 til 12.00 Fra Helsingor, med JAWS. 

Stjernetur 	Der vii blive en virkelig fin preemie til det største eksempiar at den fisk 
scm er temaet for turen, for eksempei pa fladfisketuren er det kun 
fladfisk der er med i konkurrencen. 
Gster kan ikke deitage i konkurrencen. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUN'S KLUBTURE 

Al tilmelding til: Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen fra 18:00 til 20:00. 
Telefon 44 44 18 30. 

UDDRAG AF NEPTUN's VEDT/EGTER 

GENERELT 

	

9.1 	PA alle af foreningen arrangerede fIIesture mv. skal af bestyrelsen vre 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens 
medlemmer med mere end eet 6rs medlemsanciennitet. 
Turederen drager omsorg for, at turen afviktes i god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at pse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler 
vedrørende det pàgldende arrangement tilgodeses og overholdes. 
OvertrdeIser, misligholdelser eller vgringer overfor turlederens 
dispositioner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

	

9.2 	ønske om deltagelse i foreningens flIesture mm. er økonomisk bndende, 
sáfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage for det páglden-
de arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfIde og dermed be-
sIgtede forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 

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

NEPTUN's medlemmer kan tilmelde venner og familie til flIesturene 8 dage 
for turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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• FANGSTRAPPORT 
• LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN"  
• (Benyt venligst blokbogstaver) 

FANGETAF:_____________________  
• (underskrift) 
• ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER:  TLF:____________ 

FANGSTDATO:________________________ 

FISKEART:  VIEGT (KG): 	LIENGDE: 	CM 

• FANGSTPLADS:  LAND:__________ 

• FANGSTMETODE:______________________________________________ 

• VIDNE:  UNDERSKRIFT:__________________ 

• En detailloret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
............................................................... klip ............................. ........ ................. .................. 

• FANGSTRAPPORT 
• LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF:_________________________  
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY 00 POSTNUMMER: 	TLF:____________ 

FANGSTDATO:_______________________ 

FISKEART: 	V/EGT (KG): 	L4ENGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detailleret fangstbesknvelse eventuelt pa bagsiden: 
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Dagen igennem far vi aile Chum laks, og de fighter utroligt godt. De er meget strke og 
vii ikke overgive sig. Nár der buyer fejikroget en stor Chum laks, kan man lige sà godt 
holde den med det samme til linen knkker. For det sker nsten aitid senere aUigevel. 
Det biev ødelagt flere fiuehjul samt mistet mange meter fiskeline, pa disse laks. Men 
de gay ogsâ en fantastisk opleveise. Pa vej hjem købte vi rodvin til Dane's 
fødseisdags-middag. 
9/11 Denne dag biev til en fiskefri dag. Vi tog til Victoria, ø'ens største by, pa 
sightseeing. Her bor der ca. 400.000 mennesker. Der biev købt en del fiskegrej og 
regntøj samt en del souvenirs. Vi kørte en tur langs "strandvejen" pa den sydlige side. 
Der sâ vi hvaler i havet ud for os. 

10/11 Sá biev det vores egen tur til at fiske. Denne dag havde vi ingen guider, eller 
bade sà fiskeriet skulie foregà pa egen hand fra land. Vi delte os op i hold for at prove 
flere steder. Det blev en fin dag med mange Chums. Fiskeriet foregik pa vores egen 
flod Cowichan river. 
11/11 Denne dag foregik ogsa pa Cowichian river med vores guider. Det biev en helt 
fantastisk day med rigtig mange Chums. Coho laksen var ikke ankommet i de store 
mngder endnu. Vi fiskede pa et hurtigt iavt vand, hvor iaksen alierede var begyndt at 
gyde. Det var nsten for nemt. Der var kontakt med laks i nsten hvert eneste kast. 
Dette fiskeri varede i ca. 2 timer, sa var det tid til at drifte videre ned ad floden. De friske 
Chum laks var utrolig strke. De overgav sig ikke, og de gay nogle fantastiske fighter. 
Denne dag regnede det seivføigeiig ogsa. 
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12/11 Denne dag blev UI endnu en fiskefri dag. Vi tog nsten til Vicotoria igen, for at se 
en hue flod, med en meget stor opgang af Chums. Det var en lavvandet a, hvor Iaksen 
flere steder svømmede opstrøms med en del af ryggen fri af vandet. Sà Iavt var der, 
men der var en utrolig mngde af fisk. Here havde allerede gydt, og der flød med 
halvdøde og døde fisk. Dette sted var en rigtig turistattraktion. Der var lavet sti hangs 
med vandløbet som ikke var ret Iangt, kun et par kilometer. Vi overvrede en turist-
ceremoni med de lokale indianere som sang og spillede nogle gamle sange om floden. 
De afsluttede med at ofre til flodens guder med en biomsterkrans udlagt I floden som 
tak for en al laksen som de nemt kunne fange. Efter dette tog vi tilbage til Duncan hvor 
vi besøgte et indianermuseum. Det fik vi en rundvisning af en lokal "indianerpige" som 
fortalte en del om hvordan de havde levet samt fortalte Iegender om de forskellige 
totemple som vi sá pa vores vej rundt i omràdet. 

13/11 Endnu en dag pa egne ben. En dag pa Cowichan river. Det blev ogsá til en 
vandretur for flere af os. Michael og jeg fik et godt tip Ira Kenzie som skulle afpreves. 
Det startede med en vandretur pa Ca. 40 minutter igennem skoven, og derfra ned til 
"stedet pa floden. Det var et fantastisk sted, men der var bare ikke nogle fisk der yule 
lege med. Michael yule prove hidt nedstrøms og jeg gik op til en bverdmning som 
skulle fotograferes. Det var her at der skete en misforstáelse. Vi blev vk Ira hinanden, 
og gik hver isr 09 ledte efter hinanden. Det var Iidt underligt at gá rundt i skoven 
alene, i bjørneland. Der gik 3 timer for vi mødtes igen. Vi søgte begge tilbage til bilen, 
da vi ikke kunne finde hinanden. Kvisten, Christian og Jørgen var ligeledes pa 
"vandretur" langs Cowichan river, men de blev dog samme. Da vi ankom til vores hytte 
hørte vi nogen kalde. Det var dem der stod ovre pa den anden side af floden, og gerne 
yule sejles hjem, inden det blev mørkt. 
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14/11 Jørgen og jeg havde bestilt Kenzie til en ørred-tur pa det øverste stykke af 
Cowichan river. Vi kørte op til byen og satte bâden I vandet. Det var en anderledes fad 
her. Fiskeriet foregik med en-hands fuestnger klasse 7, og med rogn fluer. Det blev 
en dejlig dag med en del bkørreder samt regnbueørreder. Ingen af dem i 
overstørrelse. Til gengId fik vi hver en gammel kongelaks 110 kilo's klassen. Det var 
en kamp pa den lette stang med et forfang pa 0,25mm. 
15/11 Sá kom den sidste fiskedag. En flIes tur med guider. Det blev en dejlig 
afslutningsdag med masser af Chums. Floden var nu steget meget og vandet blevet 
mere grumset og sejladsen blevet mere livlig, i den strke strøm. Vi sà nu en del Coho 
men det var kun Kenzie der fik en pa land. TO gengld fik vi alle de Chums vi yule 
have. Flere gange 2-3 mand med fisk samtidig. Denne dag regnede det nsten ikke, 
for om aftenen. 
Vi afsluttede dagen med en festaften. Det blev sent for vi kom I seng. Jeg tror det var 
den eneste aften hvor vi først kom til køjs efter midnat. De andre dage tiltede vi omkuld 
noget for, efter al den friske tuft. 
16/11 Afrejsedagen. Deter aidrig sà spndende at skulle hjem fra en dejlig ferie. Vi 
kørte til frgen med al vores bagage, hvorefter Michael og jeg kørte ned til lufthavnen 
og afleverede de lejede biler. Derira tog vi en Taxa tilbage til havnen. Frgen sejiede 
as til fastlandet, hvor vi hyrede 2 store Taxa som kørte as til lufthavnen i Vancouver. 
Derfra gik turen til London og videre hjem. En fantastisk fisketur / naturoplevelse var 
slut. 

Deltagere: 
Kim Jorgensen 
Michael Hegner 
Bent Rosenkvist 
Jørgen Rasmussen 
Christian Rasmussen 
Svend Breel 
Dane Henry 
Henrik Mortensen 
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VINTERPROGRAM FOR 2003 

Alle mødeaftener er om onsdagen, og det endelige program skal tiiretteIgges 
sammen med dig. 

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

De anførte mødedage er flles for bade Seniorer og juniorer. 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker pa andre 
ugedage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuelle sriige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vii blive meddelt ved 
ssonstart og pa mødeaftenerne i Iøbet af ssonen. 
Al pirkestøbning, grejfremstitling, fluebinding, boil iesfremstilling foregar 
lokale nr. 73 (vrkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder litteraturIsning foregâr i vort lokale nr. 69 
(klublokalet). 

Ret til aDndringer i det trykte program forbeholdes. 

Sidste vinteraften den 21. maj 2003. 
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POKALJAGTEN 2002/2003 

TORSKEPOKALEN 
Henrik Mortensen (30-12-2002) 	 Torsk 4.25 kg 	50 point 

SALTVANDSPOKALEN 
Leif Holmskov (24-11-2002) 	 Torsk 5.0 kg 	60 point 

NB! Som I kan se er der plads til mange flere fangstrapporterlUU! 
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NYTARSTUR 2002 

S6 er 6rets sidste stjernetur løbet af stablen, og àrets sidste fiskehjui (Ambassadeur 
7000) er overrakt til den glade vinder. 

Turen udgik fra Helsingor med JAWS, mandag d.30.12 i tidsrummet 07.00 - 12.00.  
Vi havde nok engang satset stort, vi havde nemlig bestilt hele bàden (24 piadser), ud 
fra det hb at vi kunne lokke vores medlemmer ud at fiske. Vores háb blev opfyidt til 
fulde, aile pladser blev nemlig revet vk og vi mtte endda oprette venteliste, hvor fl 
af vores medlemmer stod pa spring hvis der skulle vre kommet et afbud. Desvrre 
for dem der stod pa ventelisten, kom der ikke et eneste athud. 

Vejret var faktisk ikke sá dàrligt, nàr man tager i betragtning at vores kasserer Dane 
Henry igen havde beret os med sin tilstedevreise, vinden var let til frisk, fra 
øst/nordøst og temperaturen var omkring minus 6-7 grader. Det føltes ikke sa koldt 
mens vi stod og riggede vores grej til inde i havnen, men efter at vi var sejlet ud af 
havnen, gik der ikke srIig lang tid for folk lige sa stille sivede ned i kahytten. 

Skipper startede med at sejie op nord pa for at se om han kunne finde nogen buier til 
os, vi stoppede ogsà nogle gange, men vi havde ikke det store held med os. Der ble 
landet enkelte smá torsk, men ikke noget at tale om. Kurvene blev dog jvnligt 
kontrolleret af dem der havde vret sâ heldige/dygtige at f6 fisk ombord. Det kunne 
vre at vinderfisken allerede var fanget. 

Efter et par timer var der stemning for at vi sejiede md pa lidt lavere vand for at se or 
ikke det skulle vre muligt at fange lidt torsk der, nâr der flu ikke var nogen buler. DE 
skulle vise sig at det var en god beslutning. Nu begyndte der nemlig at komme lidt toi 
i kurvene, over hele bâden. De var dog stadig ikke noget at skrive hjem om, men det 
var dog fisk. 
Efterhânden som den vrste fiskefeber havde Iagt sig, begyndte folk at soge til 
taskerne, for at finde lidt drikkevarer frem. Der var i hvert faid en der blev en smule 
forbavset, da han fandt nogen ol i plastikflasker frem (ikke ogsá Frank ?) de var nem 
bundfrosne. Det med isen gik ogsa gait for os andre, man skulle ikke lade sin 01 sta I 
mange minutter for der begyndte at danne sig drivis i den. Vi fandt dog hurtig en løsn 
pa problemet, den skulle bare drikkes med det samme. 
Henrik Mortensen blev den glade vinder af Sr 2002's sidste Stjernetur. Han fangede 
torsk pa 4.25 kg. og det var suvrent den største. 
Igen en rigtig hyggelig tur, med en masse hyggelige mennesker. 
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LEJE AF MOTORER 

Regler for benyttelse af NEPTUN's motorer 

1. Udiejning sker kun til mediemmer med gyidigt "FR 1970 motorkursus 09 sikkerhed" 09 
kontingentkvittering. Begge skai forevises inden udiejning. 

Kun mediemmer der er fyidt 18 6r kan leje motorer. 

2 Udiejning vii foregá ved henvendeise tiP. 

3 Udiejning vii foregà p6 føigende betingeiser. 

a) Depositum 	 300 kr 

Jargon 0. Rasmussen 
Danmarksvej 42A, 2800 Lyngby 
Tif. 45 88 33 77 meliem 09:00 og 20:00 

b) Leje pr. dag 

c) Leje pr. weekend 

40 kr for EL motor 
50 kr for 4 HK motor 
75 kr for 10 HK motor 

60 kr for EL motor 
80 kr for 4 HK motor 

125 kr for 10 HK motor 

Depositum betaies ved udievering af motoren 

Depositum vii blive tilbagebetalt ved aflevering af motor i hot 09 rengiort stand. Leje 09 
brndstofforbrug modregnes i det betaite depositum 

4. Ved leje af motor føiger Iii 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, tiP 10 HK motorer en 22,7 L 
tank. Tankens opfyidning aftales med Jørgen 0. Rasmussen. 

Ved leje at EL motor vii der medføige et fuidt opladet batten, som kan vare op tiP ca 8 - 10 timers 
forbrug. 

5. Der udleveres ved leje aitid et st vrktøj 09 reservedeie. Disse atleveres i samme stand/antai 
efter endt brug. 

Hvis der har vret problemer med udstyret, afleveres en rapport tiP Jørgen 0 Rasmussen, sàiedes 
at disse kan athjipes. 
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6. Lejen for motorerne skal bruges til henlggeIser til service og evt. køb af nye motorer efter behov. 
Kiubben sørger for, at motorerne altid er i en forsvarlig og sejikiar stand. 

7. Ved leje af motor udleveres der materiaier, sam er en vejiedning i brug 09 anvendelse af disse. 
Denne vejiedning skal aftid følges for at opnA den største sikkertied til søs. 

8. Bevidst overtrdeIse af udleverede regler og materiale for benyttelse af foreningens motorer vii 
automatisk medføre eksklusion af NEPTUN. 

23 	 NR: I marts 2003 



NEPTUN BLADET 
03109 FHC 
HEMNING LOESCH 
NgDDEHØJ 16 
ØUEPØD 
2840 NOLTE 

0 

000 
6,61097 	 C 

0 
0 

2840 ol-13/25 1. 
12 

VINDERFISKEN FRA NYTARSTUREN 

NR: I marts 2003 	 24 


