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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Næstformand:         Leif Holmskov 45 87 98 89 
                                Kulsviervænget 9, 2800 Lyngby,                   e-mail            holmskov@tdcadsl.dk 
 
Kasserer:                 Dane R. Henry                        39 69 85 69 
                                 Valdemarskrogen 26 ,2860 Søborg               e-mail               sommerbo@mail.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    soeren.axelsen@get2net.dk 
 
Bestyrelsesmdl:       Jan B. Nielsen 44 44 18 30  
 Vibevænget 30, 2880 Bagsværd,                  e-mail      janogbirgit@hjemmefra.dk 
 
Juniorleder               Lasse Sterll 20 70 19 74 
                                 Næstvedgade 14, 2100 København Ø 
 

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

 

Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 

 

Girokonto:            Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 

 
                                 Valdemarskrogen 26, 2860 Søborg 
 

Næste Nummer: oktober 2004 

 

 

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

 

 

Fangstrapporter: Formanden eller Næstformanden 

 

 
             Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 

Bladet udkommer normalt 4-5 gange om året i et oplag på ca. 250 stykker

mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
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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:  600 kr pr. År 

Juniorer  260 kr pr. År 

Familier  870 kr pr. År 
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MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN 
 

OMBYTNING AF FISKERINGSNØGLER 
( se også ”FISKERINGEN” Nr. 4 vinter 2003 ) 

 
 

Fiskeringen har på repræsentantskabsmødet vedtaget at udskifte de gamle fiske-
ringsnøgler, der har været i omløb i 30 år. Baggrunden herfor er naturligvis, at der har 
været en del misbrug, og at dette i stort omfang kan stoppes på denne måde. 
 
Fra første februar virker de gamle nøgler ikke mere. 
 
De gamle nøgler kan ikke længere godtgøres, og prisen for en ny nøgle, som er den 
eneste der duer, vil være 50 kr, samme pris som NEPTUN giver for den hos FISKE-
RINGEN. 
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SØREN’S PÅSKE 
 
 
 

 

Langfredag var en bitter dag, men skøn var påskemorgen …..står der i den gamle 
samle, og uden at være nævneværdig blasfemisk kan jeg forsikre, at det var tilfældet i 
hvert fald i år. Efter en vejrudsigt, der bestemt ikke lagde op til fiskeri, ændrede vejrli-
get sig til det bedste uden så meget som en krusning på vandet. Efter forgæves at ha-
ve forsøgt at fange noget - eller snarere hvad som helst - langfredag besluttede jeg 
mig for at sejle en tur  2. påskedag. Det var egentlig ikke for at fiske, men da jeg nu 
var derude kunne jeg ligeså godt prøve i det gode vejr. Der var stort set ingen småbå-
de sejlet ud fra Skovshoved, hvilket ikke øgede optimismen. Havde jeg bare kunnet se 
Ulf eller Bjørns bil holde parkeret i forreste række havde der trods alt være en smule 
håb.  
 
Ude midt i Sundet i kompasrosen prøvede jeg så lykken. Ud over nogle supertankere, 
som havde en sjælden evne til at blive nærgående, var jeg alene på vandet. Efter at 
have sejlet rundt på må og få i et par timer fangede jeg et par småtorsk, men pludselig 
gav det et ordentlig ryk i den ene  stang og linen kom farende op mod overfladen. Alt i 
alt gode tegn, hvis det ikke havde været for påskepessimismen og en sikker overbe-
visning om, at det utvivlsomt var en torsk, der havde nydt for meget påskebryg. Al tvivl 
forsvandt imidlertid som dug for solen, da en stor ørred kom springende ud af vandet. 
Alt blev nu forvandlet til et mindre kaos, idet jeg havde 2 andre stænger ude samt 2 
down riggerlodder i vandet. Endvidere lå nettet godt gemt i en kistebænk inde i lukafet. 
Men langt om længe lykkedes det  ved hjælp af ejendommelige akrobatiske øvelser at 
få styr på det hele, mens fisken svømmede rundt om båden.  Og endelig efter utallige 
fisketure uden en ordentlig fisk, lykkedes det at få en havørred indenbords.  Den vejer 
5 kg. og måler 72 cm. i længden og er 46 cm. om bugen. Den blev lagt på grillen på 
sølvpapir, stegte i ca. 30 minutter og smagte helt vidunderligt.  
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FLADFISKETUR 19. MAJ 2004 
 

 
 
 

 
Så har vi igen været en tur på Øresund på vores årlige Fladfisketur, igen i år var det 
en stjernetur, det vil sige at der var en præmie til den største fladfisk. I år var der dog 2 
fiskehjul på højkant da vores formand, Steen Brynov lod det hjul som han vandt på ny-
tårsturen gå videre til denne tur. Flot gjort Steen!!! 
Vi var ikke så heldige med vejret, det blæste 12-13 m/sek, men rigtige lystfiskerere 
lader sig ikke skræmme af en smule vind, især ikke da vi havde købt for over 900,00 
kr. børsteorm. Skipper var ellers så venlig og sige, at vi kunne udsætte turen til næste 
onsdag hvis vi ville, men der var stemning for at vi tog ud. Der var så vidt jeg ved ikke 
nogen der blev søsyge, men der var flere der blev lidt våde, i hvert fald på turen  hjem. 
Så jeg et par stykker lignede et par druknede mus, efter at vi havde været oppe og 
checke vores fiskegrej. 
 
De 2 vindere af årets stjernetur blev Torben Hersbro med en fladfisk på 580 gram og 
Lars Nielsen med en fladfisk på 560 gram. Torben vandt et Shimano Stradic 2500 og 
Lars vandt et Ambassadeur 7000      
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Hov! Var det ikke en fladfidsketur? 

 
 
 

 
 
 

Kom nu!!!! 
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POKALJAGTEN 2003/2004 
 
 
 

TORSKEPOKALEN 
 

Henning Jensen ( 18-1-2004 )                      Torsk       6.5 kg              43 point 
 

PUT & TAKE POKALEN 
 

Jan B Nielsen ( 10-4-2004 )                Regnbueørred     6.5 kg          108 point 
 

TROLLINGPOKALEN 
 

Søren Axelsen ( 9-4-2004 )                      Havørred      5.0 kg             100 point 
 

SALTVANDSPOKALEN 

 
Torben Hersbo (.19-5-2004 )                Rødspætte   0.580 kg              33 point 

Lars Nielsen (.19-5-2004 )                    Rødspætte   0.560 kg              32 point 
 
 
 
 
 

NB!  Som I kan se er der plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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FANGSTRAPPORT 
. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.            En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 

...............................................................klip...................................................................................... 

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.            En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 
 

FANGSTRAPPORT 
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. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.            En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 

...............................................................klip...................................................................................... 

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.            En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 
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FISKETURE PÅ ØRESUND 2004 
 

 

Jan B. Nielsen, som arrangerer turene, kan træffes på telefon 44 44 18 30 mellem  
klokken 18 og 20. 

 

 

Torsk/Sild. ( 6. pladser ) 

Søndag d. 19  September 2004  Kl. 07.00 til 12.00. Fra Vedbæk, med JAWS. 

 

Silde tur.  Stjerne tur  ( hele båden ) 

Søndag d. 3  Oktober 2004 Kl. 07.00 til 12.00. Fra Vedbæk, med JAWS. 

 

Torsk/sild. ( 6 pladser ) 

Søndag d. 14  November 2004 Kl. 07.00 til 12.00. Fra Vedbæk, med JAWS. 

 

Nytårs tur,  Stjerne tur  (hele båden )  

Tirsdag d. 28 December 2004 Kl. 07.00 til 12.00. Fra Helsingør, med JAWS. 
Turleder afgør på denne tur, om det er bule- eller driv-fiskeri alt efter forholdende på 
dagen. 
 

Buletur. ( 6 pladser ) 

Lørdag d. 8. Januar 2005 Kl. 12.30 til 17.30. Fra Helsingør, med SVÆRD. 

 

Buletur. ( 6 pladser ) 

Lørdag d. 19. Februar 2005 Kl. 7.30 til 12.30. Fra Helsingør, med SVÆRD. 

 

Buletur. ( 6 pladser ) 

Lørdag d. 13. Marts 2005 Kl. 7.30 til 12.30. Fra Helsingør, med SVÆRD. 

 

 
 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 juli 2004 13 

 
Stjernetur  Der vil blive en virkelig fin præmie til det største eksemplar af den fisk 

som er temaet for turen, for eksempel på fladfisketuren er det kun flad-
fisk der er med i konkurrencen. 

Gæster kan ikke deltage i konkurrencen. 
 
 
 

 
 

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 VEDTÆGTER 
 

GENERELT 
 

9.1     På alle af foreningen arrangerede fællesture m.v. skal af bestyrelsen være 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens med-
lemmer med mere end eet års medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at påse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler ved-
rørende det pågældende arrangement tilgodeses og overholdes. 
Overtrædelser, misligholdelser eller vægringer overfor turlederens dispositi-
oner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

 

9.2         Ønske om deltagelse i foreningens fællesture m.m. er økonomisk binden-
de, 

                 såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det pågælden- 
                 de arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfælde og dermed be- 
                 slægtede  forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 
 

DELTAGELSE PÅ FÆLLESTURENE AF PERSONER, 

DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 
 

                NEPTUN’s medlemmer kan tilmelde venner og familie  til fællesturene 8 da-
ge 
                før turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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VINTERPROGRAM FOR 2004-2005 
 
 

Alle mødeaftener er om onsdagen. 

 

FØRSTE mødeaften for vintersæsonen er den 11. august 2004. 
  

 

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

De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 
 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 
 
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 pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lo-
kale 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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NEPTUN’s  Pokaler 
 

 

Torskepokalen 

 
Vandrepokal i rent sølv. Tildeles for størst fangede torsk på en af foreningen arrangeret tur. Fange-
ren får sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme til næste pokalårs afslutning, hvor 
man så modtager et krus med håndmalet bomærke. 
 
 
 

Saltvandspokalen 

 
En evigt vandrende pokal. Den tildeles for den enkeltfisk, der i årets løb har opnået de højeste point 
efter følgende pointskala, hvor nedennævnte pointtal for de forskellige fiskearter er sat til 100 point. 
Pointene udregnes derefter proportionalt. 
 
Berggylte   1,25 kg                    Brosme      3,0   kg 
Havkat   4,0   kg Pighvar   3,0   kg 
Hornfisk   1,1   kg Rødspætte   1,75 kg 
Hvilling   1,0   kg Rødtunge   0,4   kg 
Ising   0,5   kg Rødfisk   1,0   kg 
Kuller   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 Tunge   0,8   kg 
Multe   3,0   kg 
 
Fangeren får sit navn indgraveret og har pokalen til næste pokalårs 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 
årets løb har opnået det højeste antal point efter den efterfølgende pointskala, hvor nedennævnte 
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 får sit navn indgraveret i pokalen og har denne til næste pokalårs afslutning, samtidigt ud-
leveres der en erindrings plakette til eje. 
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Pokal for ædelfisk 

 

Vandrepokal i rent sølv, som tildeles den som i Danmark har fanget den enkelte fisk, som har givet 
flest point. Fisken skal være fanget i åer, søer eller på kyst, som man kan betragte som de naturlige 
tilholdssteder for fisken (altså ikke Put & Take). 
 
Pokalen tildeles den, der i årets løb har opnået det højeste antal point efter den efterfølgende point-
skala, hvor nedennævnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes deref-
ter proportionalt. 
 
 
Bækørred   1,0 kg Kildeørred   1,0 kg 
Laks   8,0 kg Havørred   5,0 kg 
Søørred   3,5 kg Regnbueørred   3,0 kg 
 
Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. Sam-
tidigt 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. 
Nedennævnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter proporti-
onalt. 
 
Bækørred   2,0 kg Kildeørred   2,0 kg 
Regnbueørred   6,0 kg 
 
Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. Sam-
tidigt 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 opnår de 
højeste pointtal. 
 
Nedennævnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter proporti-
onalt. 
 
Brasen   3,50 kg Græskarpe   6,50 kg 
Knude   3,00 kg Karpe     8,0 kg 
Karusse   1,50 kg Rimte   2,50 kg 
Rudskalle   1,00 kg Skalle   0,70 kg 
Suder   2,75 kg Ål   1,50 kg 
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Da medefisk i høj grad genudsættes, vil vidne og helst farvefoto være rimeligt. 
Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. Sam-

tidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 
 

Klubmesterskabs pokalen 

 
En vandrepokal i sølvplet der gives til den  all-round fisker, som samlet - d.v.s hvor summen af en 
saltvandsfisk og en ferskvandsfisk - opnår det højeste pointtal. 
 
Nedennævnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter proporti-
onalt. Fiskene skal fanges i både ferskvand og saltvand, men en og kun en af hver af de neden-
nævnte arter gælder ved den endelige pointudregning.  
 
 

Ferskvand  Saltvand 
 
Aborre   1,40 kg Havørred, båd   5,00 kg 
Bækørred   1,50 kg Havørred, kyst   5,00 kg 
Gedde   8,00 kg Hornfisk   1,10 kg 
Havørred   5,00 kg Ising   0,50 kg 
Karpe   8,00 kg Makrel   1,50 kg 
P & T ørred   6,00 kg Rødspætte   1,75 kg 
Sandart   6,50 kg Skrubbe   1,20 kg 
Suder   2,75 kg Torsk 15,00 kg 
 
 

Trolling Pokalen 

 
En vandrepokal i sølvplet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som opnår de 
højeste pointtal. 
 
Samme pointtal, som er benyttet ved  pokalen for ædelfisk, skal benyttes for de fisk, der giver 100 
point. Pointene udregnes derefter proportionalt. 
 
 

Pokal for “Årets lystfisker” 

 
Denne pokal i tin tildeles det medlem af foreningen, som ved en særlig indsats i ord eller gerning har 
gjort sig fortjent til denne hæder. Motiverede forslag bør sendes til bestyrelsen i god tid således, at 
denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen. 
 
Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. 
 
 
 
 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2 juli 2004                                                  18 

 
 

Regler vedrørende uddeling af pokaler 

 
Det er en forudsætning, at alle fisk er fangede under forhold og med grejer, som kun dækkes af de 
moralbegreber, der gælder for sports- og lystfiskeri. 
 
Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et bil-
lede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 måned fra fangstdato. 
 
Ved pointlighed i en klasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. Er også 
disse liner lige tykke foretages lodtrækning. 
 
Pokalåret begynder 1. oktober og afsluttes det efterfølgende år d. 30. september. Pokalerne uddeles 
på den ordinære årlige generalforsamling. 
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Nogle gamle billeder fra arkivet 
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VINDEREN AF FLADFISKETURENS KONKURRENCE 


