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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

BESTYRELSE: 

Formand 

Nstformand. 

Kasserer: 

Bestyrelsesmdl: 
sekreber 

Bestyrelsesmdl: 

Bestyrelsesmdl: 

Juniorleder 

Klublokaler: 

Hjemmeside: 

Steen Brynov 
Snebrvnget 11 2830 Virum, 

Leif Holmskov 
Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby, 

Dane R. Henry 
Valdemarskrogen 26,2860 Søborg 

Frank Lynge Larsen 
TH østerbrogade 165, 2100 Kbh 0, 

Soren Axelsen 
Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby, 

Jan B. Nielsen 
Vibevnget 30, 2880 Bagsvrd, 

Lasse Steril 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Ungdomslokaleme 0 Fugtsangsskolen, 
Askevnget 10, 2830 Virum 

ww_Iystfiskerforenincien-neptun.dk 

458592 12 
s-mail brynov@tdcadsl.dk  

45879889 
e-mail holmskov@tdcadsl.dk  

39698569 
e-mail sommerbo@mail.dk  

39273048 
s-mail fll165jd@post.tele.dk  

45930894 
e-mail soeren axelsen@get2net.dk  

4444 1830 
e-mail janogbirgit©hjemmefra dk 

2070 1974 

Lokaler Nr. 6909 73 

e-mail adresse: neptun@fiskeringen.dk  

Turtilmeldinger: Jan B. Nielsen mellem 18:00 og 20:00 ( se ovenfor) 

Aftaler om Ian af motorer: Jørgerr 0. Rasmussen, 45 88 33 77 metlem 09:00 og 20:00 

Girokonto: 	Lystfiskeroreningen NEPTUN 3 06 27 16 

Valdemarskrogen 26, 2860 Søborg 

Waste Nummer: primo december 2003 

Bidrag UI Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og geme pa diskette eller som e-mail 

Fangstrapporter: Formanden eller Nstformanden 

Ansvarshavende 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 ave interesserede Iysthskere, som ved en 
organisation ønsker at fremme deres faelles interesse. Foreningen 
søger gennem denne organisation ferst og fremmest at verne om 
yore vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fItes hobby, 
vores fHes ønsker 09 vores fUes mál. 
Foreningen er áben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 
du ikke orker mere. 

Nuvarende kontingent: 

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

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN 
LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

lndkalder hermed til den ârlige 
Ordinre Generalforsamling 

i foreningens lokaler Askevnget 10, 2830 Virum 
Onsdag 29. Oktober 2003 klokken 20:00 

Dausorden: 

1. Formanden byder velkommen 
2. Valgatdirigent 
3. Beretning fra formanden 
4. Forelggelse af det reviderede àrsregnskab for klubben 
5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for: 

	

5.1 	Seniormedlemmer 

	

5.2 	Juniormedlemmer og 

	

5.3 	Familie-medlemskaber 

6. Behandling af indkomne forslag. 
Husk at evt. forslag skal vre bestyrelsen i hnde senest onsdag d. 21. Oktober. 

7. Valg 

7.1 Bestyrelsesmedlemmerne Frank L Larsen, Jan B. Nielsen og 
Steen Brynov er pa valg, 09 er villige til genvaig. 

7.2 1 bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslár 
Henning Loesch. 

7.3. 1 revisor. Ole B. Nielsen er villig til genvaig. 

7.4 1 revisor-suppleant. Henrik Mortensen er villig til genvaig. 

8. Eventuelt - herunder uddeling af àrets pokaler. 

Reserver datoen og mod op med dine ideer til, hvordan vi kan gore klubben endnu 
bedre! 

Bestyrelser 
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Neptun buyer 50 fir 
den anledning vii NEPTUN igge sig i seieri og fejre denne begivenhed behørigt. Der 

vii blive 3 arrangementer i forbindetse med dette runde âr: 

Arrangementerne vii vre kronobgisk: 

Stor Gallafest for medlemmer med iedsagere Lerdag den 8. november 2003 

Reception for medlemmer og venner af foreningen Torsdag den 20. november 2003. 

Fiskekonkurrence pa Odden Iørdag den 22. november 2003. 

Aile 3 arrangementer er nrmere beskrevet nedenfor. 

Jubikeet skal fejres derfor arrangerer vi en: 
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STOR GALLAFEST 

Tidspunkt: Lørdag den 8. nov. 2003 kI. 19.00 

Sted: Festlokalet pa Dahllahaven 136, 2830 Virum 

PâkIdning: Festlig 

Programmet vU vre som følgende: 

+ Velkomstdrink 
•) 3-retters menu 
•' Kaffe og smákager 
+ Der vii vre yin og ol ad libitum samt cognac eller Iikør 
+ Senere vii der blive Iejlighed til en svingom 
•. Aftenen siutter med natmad (suppe) 

Prisen er 190 kr. pr. deltager. Indbetalingen sker ved girokort, som er udsendt, 
Tilmeldingen er binderide og skal vre indbetait aller aVer senest d. 10. okt. 2003 

Vi glder os til at se jer! 

Venlig hilsen 

Festudvalget 
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NEPTUN BLADET 

RECEPTIONEN 

Lystfiskerforeningen NEPTUN 

kan i november 2003 fejre 50 árs jubilum. 

Derfor inviterer vi kubbens venner, fiskekolteger og andre interesserede til en 
reception. Receptionen afholdes i kiubbens lokale p6 Fuglsangsskoien, Askevnget 
10, 

torsdag d. 20. november 2003 i tidsrummet kI. 19.00 - 22.00 

Vi glader Os til at were vrter med diverse forfriskninger. 

Pb gensyn. 

FISKEKONKURRENCEN 

Lystfiskerforeningen NEPTUN 

kan i november 2003 fejre 50 ârs jubiium 

Jubilet fejres derfor - pa bedste iysthskervis - med en kmpestor fiskekonkurrence 
med flotte prmier Iørdag d. 22. november for alie kiubbens medlemmer pa SjUands 
Odde. Konkurrencen afholdes i tidsrummet 06.00 til 14.00. tndvejning, der foregâr ved 
FISKERINGENS hus pa odden, afsluttes kI 14. 

KI. 14.15 er der prmieoverrkkelse og fotografering, og NEPTUNs formand er 
opmand i alie tvivlsspørgsmál. Kiubbens pointsystem for forskeflige fiskearter er 
gidende ved vurderingen. 

Der er muiighed for overnatriing I Fiskeringens hus natten for konkurrencen altsá fra 
fredag. Der er 10 sovepladser I huset. Se i øvrigt I FR's facilitetsbiad. 

NEPTUN layer naturligvis et hue lystfiskertraktement, sa aile, der vii deltage i 
konkurrencen og/ehler have plads I huset fredag nat, skal foriods tilmelde sig hos: 

Palle Brask, telefon 39626723 og mobil 28110604 mellem kI 18 09 kI 20. 

Tilmelding skal vre foretaget senest torsdag den 20. november. 

Deltagere skal desuden pa selve dagen meide sig ved huset elier pr. mobUtif. 
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NEPTUN BLADET 

RYGNING AF FISK 

Fra et at medlemmer, Jan Bjorn Nielsen, har vi modtaget en artikei om det praktiske 
arbejde med at ryge fisk. Han omtaier I detailler behandiingen at fisken, temperaturer 
09 deslige. For den praktiske konstruktion af en røgeovn kan vi bl.a. henvise til 
NEPTUN's hjemmeside, hvor der er en link til 'Røgeovnens Venner" 

FRA JAN 

Spørgsmálet kommer til de fleste iystfiskere, der i November og December har vret 
ude at fange slid, hvad skal jeg egentlig bruge alle sild til, som jeg tog med hjem. ??? 
Ja muligheder er der nok at, du kan salte - stege - grave - koge, mm. 

Men at ryge slid er noget mange syntes er noget vanskeligt noget at gá i gang med, ja 
det krver at man har noget at ryge I, og her er der Jo flere muligheder, fra en ABU ryge 
kasse som er en hue kasse med spritblus hvor der kan vre 5 til 6 sild I, til den store 
stenovn til industribrug, her imellem er det kun fantasien der stter grnser, for 
eksempel er isokem skorstens elementer en god mde at bygge sin rygeovn pa (vist I 
Gør det selv.8/2002 ) ogsä en WEBER gril kan anvendes. 

Jeg startede selv med en jern kasse hvorpá jeg havde sat et eternit rør pa lm oven pa 
og en plade pa toppen hvor jeg kunde kontrollere røgen. 

For en del àr siden byggede jeg mig en rygeovn af jern, hvor der kan vre 40 sild elier 
ioai. 

Denne rygeovn og lidt øvelse har gjort at de slid 09 M jeg ryger sagtens kan male sig 
med de bedste bomholmere. Jeg vii her fortIIe hvordan jeg gør, for der sikkert mange 
màder/opskrifter. 

NB. Alle slid der ryges skal først vre frosset, grundet den bakterie som kan opstá fra 
den orm silden helt naturhigt har i sin tarm. 

Min opskrift: 

Sildene optøs og lges I saltvandsopløsning I ca. 4-6 timer, 30gram salt pr. liter vand. 
Silden skyides I koldt vand, hvorefter silden tørres med køkkenrulle - ogsa indvendig, 
det er godt at rykke pa siden at hoved da der er en vske som skal vk. Herefter skal 
silden hnges til tørre, her er tørretiden athngig at árstiden, om toráret og sommer 
lader jeg sol og vind tørre dem, om vinteren bruger jeg en ventilator pa et tort og køhigt 
sted. 
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Nár silden sttes pa pinde er det mest sikkert at stikke md lige hvor hoved slutter nr 
rygsøjlen, ikke I øjne da det øger risikoen for at de falder ned. 

Det vsentlige er at skindet skal vre tort sã det ligner pergamentpapir, for ellers vii 
skindet koge og fisken falde ned. 

Rygeovnen tndes pa op med brnde fra løvfldende tr, jeg bruger setv Birk elier 
frugttra. Nàr Brndet er brndt sA det kun er sma flammer og gløder hnges sildene 
md 110- 15min ved en temperatur pa 90 110 grader. Nàr buen pa silden har àbnet sig 
or silden kiar til den egentlige rygning, her anvendes savsmuld fra løvfldende tr, det 
kan købes de fleste sportsfiskeforretninger samt Silvan, men hvis man ryger meget kan 
det godt betale sig at fà fat i en skfuid fra Kødbyen, oiler f6 en slagter til at tage det 
hjem for dig. For at fà savsmuldet til at gløde kan du strø det direkte ud over det 
glødende brnde, det er dog svrere at kontrollere end hvis du har en 1- mm 
jemplade, Ca. 5cm over det glødende tree, sá er det meget fettere at styre temperaturen, 
som skal vre 60 - 70 grader. J0 mindre varme jo mindre er muligheden for at sildene 
buyer tørre. 

Der mange màder at reguiere varmen pa, lukke spjId, âbne børen, mere savsmuld, ja 
her ma man finde sin egen metode, alt efter hvilke rygeovn man har. Efter 1 til 1.5 times 
rygning er sildene frdige, og de skal sá køles af og er kiar til spisning. 

God fornøjelse Jan Bjorn Nielsen 

Era 'Røgeovnens venner" 
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Laksetur til Bornholm 2003 

Af Kristian Fog Nielsen 

De seneste tre páskeferier har undertegnede og vores tidligere medlem Philip Teller 
taget til Bornholm for at fiske laks. 12001 fik vi 10 fisk, mens vi i 2002 fik 23 med den 
største pa 11,5 kg - den sidste time pa vandet. 

Sannes familie camping i Melsted lige syd for 
Gudhjem, men da Meisted havn er meget dàrligt 
og ekstremt dyr (= de kan ikke lide trolling-
fiskere) foruden at have et meget smalt 09 
kompliceret havneindløb, sà begyndte vi al-
lerede de sidste dage sidste àí at gà ud fra 
Arsdale (lige syd for Svaneke), da det var det 
var her der blev fanget fisk. I àr havde vi lejet et 
sommerhus ved Arsdale, da undertegnede 
skulle have familie samt anstandsdame med. 
Transport til Bornholm er temmelig kaotisk, dels 
virker deres web site ikke srligt godt tif on-line 
reservationer, og dels er der temmelig stor 
forskel pa de priser man far ved telefonisk 
henvendelse til den danske og svenske 

salgskontor, sà vi sparede Ca. 40 % pa billetprisen ved at købe igennem sidstnvnte - 
selvom vi sejiede fra Kobenhavn til Ronne. Det kan i øvrigt strkt anbefales at 
reserverer i god tid og stte sig md i Bornholmstrafikkens prispolitik. 

Efter at vre ankommet lørdag 
morgen og have installeret tøseme 
lille i sommerhuset fik vi bàden i 
i Arsdale havn ved 12 tiden, og 
sejiede op imod stablen, et omráde 
fik ngtigt mange fisk i 2002. SeIv om 
viste mange byttefisk fra 50 m og 
vi ingen hug den dag. Pb aftenens 
Trolling trf den huses af Sannes 
Camping 	(www.laksetrolling.dk), 
det sig at der kun var fanget fisk af 
af badene der typisk havde Met 2 
hver, dog med flere store fisk op til 
Søndag var vi pa vandet kI. Ca. 6, og 

og den 
vandet 

hvor vi 
loddet 

ned fik 

viste 
Ca. 1 

fisk 
16 kg. 
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besluttede at starte ved 'bkken' og s6 trkker over 'Terrasserne' op mod 
'Kobbestenen', og da vi rundede 'terrasserne', kom der et voldsomt hug pa den stive 
fisket pa 40 m wire (Ca. 25 m effektiv dybde), og kort tid efter landede jeg en 6 kg laks. 

Da laksene som bekendt gâr I flok 
blev vi omrãdet og fik yderligere en to 

* 

	

	 4 kg laks og en havørred pa 55 cm. 
PA aftenens trf blev det kiart at der 
var fanget meget M fisk den dag, sa vi 
besluttede at fiske videre I dette 
omràde den følgende dag. 

\ 	 Mandag startede med en 9 kg laks til 

	

\ 	 . 	

undertegnede, og 2 yderligere fisk 
senere pa dagen, hvorefter vi slutte af 
med en 6 % kg fisk taget i halefinnen - 	... 	
- s6 gir de en god fight! sà vi troede 

	

- 	. 	
faktisk at det var en fisk pa +10 kg. 

Første laksi2O036k rent 	
irs ag 	vi 0 	glakssami ig pa 

--  
den stive, den ene pa 40 m effektiv 

dybde 09 den anden fisket pa en dipsy-diver, sà fiskene gik meget spredt i vandet. Ud 
over disse fik vi 4 undermals laks pa ca. 55 cm. 
Midt pa dagen fik ogsá vi en 4 kg havørred pa et popkorn blink fisket i ca. 25 m. Den 
vandt senere pa første prmie pa trffet som den flotteste havørred (bedste 
konditionsfaktor) og prmien viste sig at vare en in-line stang med trolling hjul - sá det 
varjo lidt af en bonus.  
Onsdag startede dárligt og vi fik ingen fisk 	 for sent 
pa dagen, for vi skiftede til meget 
farvestrálende agn fisket med en 
farvestràlende rotor og en dodger foran 	 den 
stive - noget der mest af alt lignede en 	 juletr 
- men det virkede med det samme og vi 
landede 3 fisk pa 2 timer. 	 . 	. -. 
Torsdag yule fiskene igen have lyse stive 	 fisket 
med en lys dodger foran - ogsà den rig vi 	 . 	 fik flest 
fisk pài2002,ogvi fik to3kg fisk ogen6 	 . 	 kg fisk 
foruden 5 undermál laks I 55 cm 
størrelsen. 
Fredag blste det ekstremt meget fra nord 	 øst (13- 
16 m/s) - og der var ingen der gik ud - 	 bortsel 
fra lille udlejningsbàd der prove at gá ud 	 ft 
Nexø havn efter at udlejer havde forsikret 	 - 	om at 
der var intet problem Heldigvis greb nogle 2003 turens største fisk pa 9 	 a 
erhvervsfiskerne md 09 fik dem stoppet. 
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Man skal titsyneladende passe meget p6 med at teje trollingbáde pa øen, da det ikke er 
site udlejere der er seriøse - sá det er desvrre nok kun et spørgsmal om tid for det 
kommer tit at koste mennesketiv. Vi brugte aftenen pa at finde en havn pa vest siden af 
øen, og fandt Haste fornuftig, sa der turede vi ud fra Iørdag, selv om det det btste 12-
13 m/s, men det viste sig for suit at fiske sá vi turede md efter en times tid, og sa var 
det et spørgsmal om at vente pa aften baden tit Kobenhavn. 

Nyttige websites hvis man vii tit Bornholm 
www. bornholrnstrafikken .dk  
http://www.laksetrolling.dk/html  (Sannes Familien camping) 
http://wwwtrolling-bornhotm.dk/seekarte_htrn  

FANGSTRAPPORT FRA MICHAEL BO MUNCH 

Vet hjemme igen fra en fed ferie med en del fiskeri. Vii jeg her komme med mine første 
Saltvandsgedde som jeg fangede pa Aland. 
Min sommerferie gik til Aland hvor vi havde tejet et sommerhus 200 meter fra 
havet/skrgàrden. Jeg fiskede nsten hver aften og satte aite de aborrer jeg fangede 
ud, da jog synes de var for smá. Men dem der bor synes, at de er ikre at spise nâr de 
ikke er sà store. Min kones veninde, som vi var med samt hendes mand, havde en 
svoger som ogsa er tystfisker som tog min yen og jeg med ud for at fiske. Da vi havde 
kiartgjort hans bad satte vi kursen ud mod skrgàrden for at lede efter gedder. Jeg 
Iagde flot ud med at fange en pa 4.1 kg. 73.5 cm tang og 31 cm i omkreds. Den 
kmpede godt synes jeg. Jeg tog den pa en Abu Tormentor af de gamle sort med 
hvide prikker. Den viste sig at vre et godt vaben. Vi prøvede flere steder og efter store 
aborre men uden held. Vi sejiede sà ud til nogie af de steder, som en der ogsa var med 
kendte. Kekke som han blev katdt fisker 3 gange om ugen og geme hele natten. Han 
viste os en af hans gode spots, og der fangede vi flere gedder, som vi satte ud igen. 
Men jeg fangede sá min nr. 2 pa 1.2 kg. Den kom med md, da den var utrolig flot som 
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Kekke sagde det, og pa Aland spiser man alts6 gedder i den daghge kost. Vi fangede 
ikke flere den aften men havde haft nogle gode oplevelser med at se gedderne følge 
efter wobler. Vi grillede begge gedderne fydt med krydderurter og overhldt med 
hvidvin. De smagte pragtfuldt, og det havde vret en skam at lave fiskefrikadeller ud af 
dem. Efterfølgende sâ vi i en fiskeforretning, at jeg havde fanget for 37 Euro. 
Jeg flskede ogsa oppe i Sverige ved noget der hedder skepsmyrra, der havde de set 
laks pa den àrstid gá efter badende. Sá jeg var ude et par gange dog uden held. Men 
vender tilbage i April hvor isen er brudt. For som de siger sà kommer Iaksen for at spise 
og de tager alt. Stedet jeg har fundet er et vandrehjem der er billigt og hvor man kan 
leje bade til 250 svenske kroner med benzin. Det synes jeg ikke er dyrt vel. 
Hàber alle i klubben har haft en lige sá god sommerferie som jeg. 

MERE FANGSTRAPPORT FRA MICHEL BO MUNCH 

III 
er jeg her igen. 

Jeg har vret nede ved min faste sø og fiske lidt. Det var en sjov oplevelse fordi der 
stod nogle fdre med deres born og fiskede med orm og power bait, uden at de havde 
fanget noget hele dagen. Og sá kom jeg med min gennemløber som jeg plejer. Og der 
var gevinst efter to kast. Dog en hue en som jeg safte ud igen, Kort tid efter fik jeg en 
mere pa krogen pa 2.1 kg. Og 37 cm. Taget pa en sort gennemløber 15 gram med 
hvide prikker. Og ganske kort tid efter fik jeg sá en stor en pa krogen, som kmpede 
helt vildt. Og jeg fik den md efter et stykke tid og troede jeg havde den men ak. Pga. alt 
det grs der er ved vandkanten mistede jeg den. Men det var sjovt med den fight. Der 
har vret stille ved søen. Men der gar en del store rundt dernede og de viser sig ogsâ. 
Sâ hvem ved mèske far jeg den en dag. 

Knk og Break 
Michael 
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3 FANGSTRAPPORTER FRA JØRGEN THOMSEN 

3. juni 2003 

Den 3. juni 2003 tog jeg ud til Skansehage uden den store optimisme, da vinden var 
frisk Sø, d.v.s. pãlandsvind. 

Jeg havde ikke fet noget pa de foregâeride ture, men pludselig fik jeg et tungt hug. Je 
kunne mrke at det var en stor fisk, men troede det var en multe. Efter 30 minutter 
kunne min fiskeveninde lande en flot fisk (en hunhavørred ) pA 7.0 kg og 75 cm. Det 
er den flotteste fisk jeg liar fanget nogensinde. 

Se forsiden 

28iuni 2003 

Den 28. juni 2003 tog jeg ud kI. 03:00 for at prove havørred-muligheden. 

Efter 15 minutters fiskeri, fik jeg et meget kraftigt hug pa fluen. Fisken tog en Ca. 50-60 
meters udløb, hvorefter den stillede sig fast en Ca. 10 minutter. Men efter ca 45 
minutters fight fik jeg landet en noget slank multe pa 3.2 kg og 67 cm. 

Senere pa sommeren yule den nemt kunne veje 5 kg. 

18. auuust 2003 

Den 18. august var jeg taget med et par venner ud fra Odden Havn i en smabaad efter 
makrel. Vi dørgede ud mod Gniben pa 6 .7 meter vand. Pludselig var der hug pa 2 
stnger, og da vi vendte báden og gentig dergningen, var der igen hug pa 2 stnger 
samme sted af makrel. Vi besluttede at prove kastefiskeri fra drivende bad pa det sted 
og det var en god ide. øjeblikkeligt var der hug pa aVe tre stnger, og min makrel var 
1.15 kg og 45 cm. 

Vifangede Ca. 30 makrel mellem 0.8 og 1.15 kg. 
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FISKETURE PA ØRESUND 2003 - 2004 

Jan B. Nielsen, som arrangerer turene, kan trffes pa teiefon meilem 
kiokken 18 og 20. 

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

Torsk/sild. ( 6 pladser) 
Søndag d. 16 November 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Nvtârs tur, Torsk Stierne tur (hele bàden) 
Søndag d. 28 December 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 

Torsk/bule tur ( 6 pladser) 
Søndag d. 18 Januar 2004 KI. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 

Torsk/bule tur ( 6 pladser) 
Søndag d, 15 Februar 2004 KI. 07.00 til 12.00 Fra Helsingor, med JAWS. 

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

Stiernetur 	Der vii biive en virkelig fin prmie til det største eksempiar af den fisk 
som er temaet for turen, for eksempei pa fladfisketuren er det kun fladfisk 
der er med i konkurrencen. 

Gster kan ikke deltage i konkurrencen. 
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FISKETURE PA ØRESUND 2003 - 2004 

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

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

Torsk/sild. ( 6 pladser) 
Sendag d. 16 November 2003 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

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

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

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

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

Stiernetur 	Der vii blive en virkelig fin prmie til det største eksempiar af den fisk 
som er temaet for turen, for eksempei pa fladfisketuren er det kun fladfisk 
der er med i konkurrencen. 

Gster kan ikke deltage 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. 
Tetefon 4444 18 30. 

UDDRAG AF NEPTUN's VEDTJEGTER 

GE NE RE LT 

9.1 

 

PA alle af foreningen arrangerede fllesture mv. skal af bestyrelsen vre 
udpeget en turleder, der kan udpeges bandt samtlige foreningens 
medlemmer med mere end eet árs medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom 
turiederen er pligtig at pse, at aVe sikkerhedsbestemmelser og regler 
vedrørende det pgIdende arrangement tilgodeses og overholdes. 
Overtrdelser, misligholdelser eller vgringer overfor turlederens 
dispositioner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

9.2 	ønske om deltagelse i foreningens flIesture mm. er okonomisk bindend 
sfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage for det páglden 
de arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilflde og dermed be 
slgtede forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 

DELTAGELSE PA FELLESTURENE AF PERSONER, 
DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 

NEPTUN's medlemmer kan tilmelde venner og famNie th fIIesturene 8 da 
for turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF: 
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER:_ 	 - 	- 	TLF:___________ 

FANGSTDATO: 	 - 

FISKEART: 	VIEGT (KG): 	LIENGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:____ 

FANGSTMETODE: 	- 

VIDNE:  	UNDERSKRIFT:_________________ 

En detailleret tangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
................. ............................................ kIip .................. ........................ ............................................ 

FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhigst bokbogstaver) 

FANGETAF:_____________________  
(underskrift) 

ADRESSE:__________________________  

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:___________ 

FANGSTDATO:________________________ 

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

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:_________  

En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
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NEPTUN BLADET 

VINTERPROGRAM FOR 2003 

Alle mødeaftener er cm onsdagen. 

Mødested: Lokalerne nr. 69 09 73, Askevnget 10, 2830 Virum. 

De anførte mødedage er flles for bade Senlorer og juniorer. 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medIemsønsker pa andre 
ugedage ved henvendelse til forenirigsformanden. 
Eventuelle srlige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vii blive meddelt ved 
ssonstart 09 pé mødeaftenerne i løbet af ssonen. 
Al pirkestøbning grejfremstiIling, fluebinding, boiliesfremstflhing foregár i 
lokale nr. 73 (vrkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder litteraturlsning foregár i vort lokale nr, 69 
(kiubiokalet). 

Ret til sandringer i det trykte program forbeholdes. 

FRA FLADFISKETUREN 
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NEPTUN BLADET 

NEPTUN's Pokaler 

Tots kepokalen 

Vandrepokal i rent sØv. TideIes for størst fangede torsk pa en af foreningen arrangeret tur. 
Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme til nste pokalârs afslutning, 
hvor man sá modtager et krus med hândmalet bonirke, 

Saltvandspokalen 

En evigt vandrende pokal. Den tildeles for den enkeitfisk, der i árets lob har opnáet de højeste point 
efter følgende pointskala, hvor nedennvnte pointtal for de forskeUige fiskearter er sat (ii 100 point. 
Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Berggylte 125 kg Brosme 3,0 kg 
Havkat 4,0 kg Pighvar 3,0 kg 
Hornflsk 1,1 kg Rødsptte 1,75 kg 
Willing 1,0 kg Radtunge 0,4 kg 
Ising 0,5 kg Rødfisk 1,0 kg 
KulIer 3,0 kg Sej 6,0 kg 
Kulmule 4,5 kg Sild 0,6 kg 
Lange 12,0 kg Skrubbe 1,2 kg 
Lubbe 4,0 kg Torsk 15,0 kg 
Makrel 1,5 kg lunge 0,8 kg 
Multe 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret og har pokalen til nste pokalars afslutning, samtidigt udleveres 
der en erindrings plakette til eje. 

Ferskvandspokalen 

Vandrepokal i sølvplet som tildeles for den gedde, sandart eller aborre fra dansk fiskevand, der i 
árets lob har opnàet det højeste antal point efter den efterfølgende pointskala, hvor nedennvnte 
pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Gedde 	 8,0 kg 	 Aborre 	 1,4 kg 
Sandart 	 6,5 kg 

Fangeren fêr sit navn indgraveret I pokalen 09 har denne til nste pokalárs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til eje. 
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NEPTUN BLADET 

Pokal for adeIfisk 

Vandrepokal i rent sølv, som tildeles den som i Danmark har fanget den enkelte fisk, som har givet 
flest point. Fisken skal vre fanget I áer, søer eller p6 kyst, som man kan betragte som de naturlige 
tilholdssteder for fisken (altsà ikke Put & Take). 

Pokalen tildeles den, der I árets lob har opnet det højeste antal point efter den efterfølgende 
pointskala, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes 
derefter proportionalt. 

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeørred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Havørred 	 5,0 kg 
Søørred 	 3,5 kg 	 Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende til nste pokalárs afslutning. 
Samt;digt udleveres der en erindrings plakette til eje. 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives til den, der har fanget den mest pointgivende fisk i et dansk Put & Take 
vand. 
Nedennavnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter 
proportionalt. 

Bkørred 	 2,0 kg 	 Kildeørred 	 2,0 kg 
Regnbueørred 	 6,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stâende til nste pokalârs afslutning. 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 

Mede pokalen 

En vandrepokal i sølvplet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget I Danmark, som opnàr de 
højeste pointtal. 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter 
proportionalt. 

Brasen 3,50 kg Grskarpe 6,50 kg 
Knude 3,00 kg Karpe 8,0 kg 
Karusse 1,50 kg Rimte 2,50 kg 
Rudskalle 1,00 kg SkalPe 0,70 kg 
Suder 2,75 kg A! 1,50 kg 
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NEPTUN BLADET 

Da medeflsk i høj grad genudsttes, vii vidne 09 heist farvefoto vre rimeiigt. 
Fangeren far sit navn indgraveret I pokalen og har denne stáende til nste pokaiárs afslutning. 
Samtidigt udieveres en erindrings plakette UI eje. 

Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal i selvplet der gives til den all-round fisker, som samlet - d.v.s hvor summen af en 
saltvandsfisk og en ferskvandsfisk - opnàr det hejeste pointtai. 

Nedennvnte pointtai for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter 
proportionait. Fiskene skal fanges i bide ferskvand og saltvand, men en og kun en at hver at de 
nedennvnte arter gider ved den endelige pointudregning. 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 1,40 kg Have rred, bad 5,00 kg 
Bkørred 150 kg Haverred, kyst 5,00 kg 
Gedde 8,00 kg Hornfisk 1,10 kg 
Haverred 5,00 kg Ising 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrei 150 kg 
P & T erred 6,00 kg Redsptte 175 kg 
Sandart 6,50 kg Skrubbe 120 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15,00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal i søivpiet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som opn& de 
højeste pointtal. 

Samme pointtai, som er benyttet ved pokalen for aadelfisk, skal benyttes for de fisk, der giver 100 
point. Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Pokal for "Arets lystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem at foreningen, som ved en srIig indsats i ord eller gerning har 
gjort sig fortjent til denne hder. Motiverede forsiag ber sendes til bestyreisen i god tid sàledes, at 
denne har det bedst mulige grundiag for uddelingen. 

Fangeren far sit navn indgraveret I pokalen og har denne stáende til nste pokalârs afslutning. 
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Regler vedrørende uddeling afpokaler 

Deter en forudstning, at alle fisk er fangede under forhold og med grejer, som kun dmkkes af de 
moralbegreber, der glder for sports- og lystfiskeri. 

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et 
billede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er I mned fra fangstdato. 

Ved pointlighed i en kiasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. Er ogsâ 
disse liner lige tykke foretages lodtrkning. 

Pokaláret begynder 1. oktober 09 afsluttes det efterleigende àr d. 30. september. Pokalerne uddele 
pa den ordimere árlige generalforsamling. 

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 
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NEPTUN BLADET 

PUT&TAKE POKALEN 

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

TROLLING POKALEN 

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

SALTVAN DSPOKALEN 

Jørgen Thomsen ( 28-6-2003) 	Multe 	 3.2 kg 	107 point 
Jørgen Thomsen ( 18-8-2003 ) 	Makrel 	1.15 kg 	77 point 
Palle Brask (25-3-2003) 	Torsk 	 5.2 kg 	35 point 

POKALEN FOR IEDELFISK 

Jørgen Thomsen ( 3-8-2003) 	Havørred 	7.0 kg 	140 point 

NB! Som I kan se er der plads til mange flere fangstrapporter!ll!t! 
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