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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                  Henning Loesch                                                                                   45 42 37 41                          
                                   Nøddehøj 16, 2840 Holte                             e-mail                 henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                                       46 56 14 00 
                                    Nærumvænge 138, 2850 Nærum                 e-mail                   hvk@comxnet.dk 
 
Kasserer:         Leif Djurhuus                        28 90 15 13 
                                    Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charluttenlund    e-mail  kasserer.neptun@gmail.com 
 
Sekretær og               Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
bladredaktør:             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  
 
Facebook og               Michael Bo Munck                                                                             26 36 30 96 
Web-ansvarlig:            Parkvej 67,2830 Virum                e-mail   michael@lystfiskerforeningen.neptun 
 
Suppleant:                   Nicolai Pedersen                                                                               20 73 51 36 
                                     Klareboderne 12,1115 Kbh. K.           e-mail        nikolaipedersen@hotmail.com 
 
Suppleant:                   Søren Schuster                                                                                  45 88 64 13 
                                     Egevænget 22, 2800 Lyngby                              e-mail  s.schuster@mail.tele.dk 
 
Klublokaler:                 Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen,    Lokaler  Nr. 69 og 73 
                                    Askevænget 10, 2830 Virum 
 
Hjemmeside:    WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 
 
Turtilmeldinger:           Næstformanden 
  
Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 
Girokonto:                     Lystfiskerforeningen NEPTUN . Reg. Nr. 3140, Konto nr . 3062716 
                                        Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: november 2012 
 
 
Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 
 
 
Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 
 

 Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:hvk@comxnet.dk
mailto:%20soerenaxelsen@mail.dk
mailto:%20soerenaxelsen@mail.dk
mailto:nikolaipedersen@hotmail.com
http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
 
 

NEPTUN er en forening for 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, samtidig 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:               1.000 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

Ny hjemmeside 

 

Neptun hat fået en ny hjemmeside og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at be-

søge den nye hjemmeside på www.lystfiskerforeningen-neptun.dk  

Hjemmesiden vil indeholde en mængde nyttig information. Den vil indeholde billeder 

fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden vil den indeholde det ak-

tuelle og de tidligere blade. 

Det er hensigten at bibeholde Neptun Bladet så længe økonomien rækker og med-

lemmerne bakker op om bladet, men det er klart at de stadig stigende udgifter til tryk-

ning og porto udgør en væsentlig del af klubbens samlede udgifter. Hvis du mener at 

det for dig er tilstrækkeligt at læse bladet på hjemmesiden beder vi dig sende en mail 

til kassereren på kasserer.neptun@gmail.com som så vil sørge for at bladet ikke læn-

gere fremsendes med posten.  

 

Vi modtager meget gerne kommentarer til klubbens nye hjemmeside. 

 

 
 

Gæstekort 
 

Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort, 
der giver ret til denne benyttelse. Hidtil har NEPTUN haft 2 gæstekort til rådighed for 
dem, der ønsker at medbringe ven/børn/svigermor. 
Fiskeringen har imidlertid indført nye regler: De gamle gæstekort udgår, og man kan 
på ”www.fiskeringen.dk” booke en gæst til en båd eller et fiskevand, man selv har 
booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på Fiskeringens hjemme-
side.  

 
 

FILMPROJECTOR 

Klubben har anskaffet sig en filmprojector til visning af dels specielle film eller billeder i 

forbindelse med foredrag eller til brug ved klubaftenerne. 

Neptun har et stort arsenal af DVD film.  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Ekstra fisketure i 2012 

Vi har i år igen været i stand til at reservere FR’s huse i gunstige fiskeperioder. 

 

LAGAN huset 

Laganhuset i Knäred er reserveret fra torsdag den 13. september kl. 18 til søndag den 
16. september kl. 18. Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er på 200 kr. for en eller flere overnatninger. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                  Jan’s flotte fisk fra klubturen i 2011
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MØDEPROGRAM FOR 2011/2012 

 
 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
   
  Sidste møde efterår 2012:   12-12- 2012   

  Første møde forår 2013:      09-01-2013 
  Sidste møde forår 2013:       15-05-2013 
  Første møde efterår 3013:    21-08-2013 
  Sidste møde efterår 2013:    11-12-2013 

 
 
 
 

 
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, flue-
binding, 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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VINSMAGNING 
 
 

 

Vinfirmaet VINMAND i Virum, har tilbudt at arrangere en vinsmagning i klubbens loka-
ler onsdag den 07. november 2012 kl. 19:00. 
 
Klubben inviterer hermed alle medlemmer med familie og venner til en hyggelig aften 
hvor bl.a. følgende spændende vine fra det nordlige og sydlige Rhône og Tunesien vil 
blive præsenteret: 
 
 

 Ventoux Cuvée hvidvin 2011 Økologisk 

 Ventoux rosevin 2010 Økologisk 

 Soltane Rose 2009 

 Ventoux rødvin Økologisk 

 Clos de Beyliere 2009 

 Beaumes de Venise rødvin2008 Økologisk  

 Crozes Hermitage 2009 

 Cornas 2010 

 Saint Joseph 2010 

 Gigondas 2010 Økologisk 

 Soltane rouge, 2009 

 Vendanges Tardives  

 Clairette de Die 

 Måske en  Jule overraskelse  

 
 

Der vil blive mulighed for at købe vinene til ”messepriser”. Købte vine vil blive leveret 
på købers adresse efter nærmere aftale. Der er selvsagt ingen købetvang. 
 
Af hensyn til forberedelserne af dette arrangement beder vi alle interesserede tilken-
degive deres deltagelse ved at sende en e-mail til henning@loesch.dk med angivelse 
af hvor mange der deltager eller ringe tilmelding til 40 83 23 00 (dog helst e-mail). 
 
Interesserede kan se mere om Vinmand’s sortiment på hjemmesiden 
www.vinmand.dk. 
 

 

mailto:henning@loesch.dk
http://www.vinmand.dk/
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FANGSTRAPPORTER 
 

Klubtur til Odden 12. – 15. april 2012 

I år var vi 8 mand som deltog i den traditionelle forårstur til Odden for at prøve lykken 

efter årets første havørreder. Der blev arbejdet ihærdigt for at få de sølvblanke i nettet 

men det lykkedes desværre ikke. Efter en lang periode med meget koldt vejr havde vi 

ganske vist været lidt bekymrede over vandtemperaturen, men man håber jo altid at 

det nok går alligevel. Der er dog næppe tvivl om at den lave vandtemperatur var ho-

vedårsagen til at vi ikke lykkedes i år. Fiskene har utvivlsomt befundet sig bedre dybt 

nede i Isefjorden, hvor vandet var mere tiltalende. 

Vejret var i øvrigt helt ok uden generende vind. 

Det nærmeste vi kom til at få frisk fisk til middag var Henning, som havde en pæn fisk 

helt tæt på, men den ville ikke lege med mere, og så Palle, som måtte sætte en un-

dermåler fri igen . 

Men ”ingen fisk” er ikke ensbetydende med en dårlig tur. Vi havde nogle super hygge-

lige dage, som det vil kunne ses af billederne på nettet. Maden var som sædvanlig ”på 

toppen” med Kylling i Karry om torsdagen, Forloren Skildpadde om fredagen og Hak-

kebøf med bløde løg om lørdagen. Frokosterne bestod også af alt hvad hjertet kunne  

begære. 

hl 

 

Forventningens glæde 
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Afslapning efter en hård arbejdsdag 
 
 
 
 

 
 

Var der noget?
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Kystture i maj 2012 
 
 

På et klubmøde 2/5, hvor vi vidste, at det ville blive rigtig godt vejr dagen efter, beslut-
tede de fremmødte at nu gjaldt det om at komme en tur på kysten. Vi valgte at mødes 
ved Strandmøllekroen og det lykkedes med kort varsel at samle 9 mand til lidt hyggefi-
skeri om aftenen.  
Vi havde hørt, at der skulle være godt med hornfisk i området, men så mange blev det 
nu ikke til. Det lykkedes at hive 6 torsk og 2 hornfisk i land, plus nogle småtorsk, som 
blev sat ud igen. 
Det havde været rigtig hyggeligt og det blev straks bestemt at prøve igen og vort ons-
dagsmøde i klublokalet 16/5 blev konverteret med endnu en kysttur ved Strandmølle-
kroen. Denne gang gik det lidt bedre med hornfiskene. Der blev landet 5 stk. plus en 
enkelt stegetorsk. 
I den kommende sæson vil vi igen arrangere nogle ture på kysten. 
 
hl 
 

 
 

Heppekoret fra NEPTUN 
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Dan prøver 
 

 
 

Godt kastet Palle, fisk?
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Et dårligt bytte? 
 

 
 

En optimist på arbejde på torsketuren 
 

 

Klubben arrangerede en aftentur 4/6 17:00 til 21:00 med Hanne Berit fra Rungsted. Vi 
fik 16 tilmeldinger. 
Dagen før blev vi kontaktet af Peter Ølgaard fra Elida Rederiet som meddelte at Hanne 
Berit desværre ikke ville sejle dagen efter og han tilbød i stedet Arresø fra Helsingør. 
Det gav os selvfølgelig svære overvejelser dels fordi mange foretrækker Hanne Berit 
og dels fordi turen blev omlagt til Helsingør med den deraf længere transport for de 
fleste. Vi besluttede os dog for at fastholde turen. 
Enten var det et rigtig dårligt bytte eller også var det bare ikke aftenen for godt fiskeri. 
Det magre udbytte bestod af 7 torsk, 2 makrel, 1 skrubbe og nogle isinger (fladfiskene 
til Henrik, som blev træt af at søge torskene). 
Vi vil forsøge med aftenture igen, men hvis vi booker turen fra Rungsted bytter vi næp-
pe igen til Helsingør. 
 
hl 
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Godt der er noget man kan hvile sig op ad 
 

 
 

Hvad laver skipper mon?
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POKALJAGTEN 2012 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
  
Jørgen O. Rasmussen (11/2 2012)    Torsk 3.8 kg                    22 point 
Michael Bo Munck (3/3 2012)             Torsk 3.1 kg                   18 point  
 

TORSKEPOKALEN 
 Jørgen O. Rasmussen (11/2 2012)     Torsk 3.8 kg                   22 point 
 Michael Bo Munck (3/3 2012)             Torsk 3.1 kg                   18 point  
 
 
 

 
Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2012 
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KLUBTURE 2012 – 2013 
  

ONSDAG 05-09-2012      19.00 - 21.00            POPPELSØEN, BALLERUP            ?? pladser  

TORS – SØN    13/09 - 16/09 2012                      LAKSEFISKERI  I  LAGAN                8 pladser  

*SØNDAG 07/10 2012     07:00 - 12:00   SILDETUR, RUNGSTED HANNE BERIT 12 pladser 

*SØNDAG 11/11 2012      07:00 - 12:00 FLADFISKETUR, HELSINGØR *** 15 pladser  

*FREDAG 28/12 2012      07:00 - 12:00            NYTÅRSTUR,  HELSINGØR *** 23 pladser  

LØRDAG 02/02 2013 07:00 - 12:00 BULETUR,  HELSINGØR ***   8 pladser  

LØRDAG 02/03 2013 07:00 - 12:00 BULETUR,  HELSINGØR  ***    8 pladser  

LØRDAG 20/04 2013 09:00 - 15:00  FLADFISKETUR , HUNDESTED MARIANNE. F.  12 pladser  

 

*STJERNETUR  
På stjerneturene 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 
konkurrencen.  
Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen. 
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 
 

*** Skipper vil være Lars Pryds. Skibet enten Sværd, Findus eller Havlit 

 
TILMELDING TIL TURENE: 
Henrik Klentz. 46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 

mailto:hvk@comxnet.dk
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Hornfisk fra klubturen til Strandmøllekroen 


