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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:                 Per B. Nielsen                        44 91 16 91 
                                 Hedelyngen 8, 2730 Herlev                           e-mail               per@nielsenon.dk    
 
Bestyrelsesmdl:       Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretær                  Østerbrogade 165 

I TH
, 2100 Kbh. Ø,             e-mail              fll165jd@post.tele.dk   

 
Bestyrelsesmdl:       Søren Axelsen 45 93 08 94  
 Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby,                 e-mail    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 

 
                                 Hedelyngen 8, 2730 Herlev 
 

Næste Nummer: sommer  2006 

 

 

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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FRA BESTYRELSEN  
 

TURBESKRIVELSE DEN 5. APRIL 2006 

 
HENRIK OG DANES TUR TIL ALASKA 

 
Henrik vil den 5. april 2006 berette om hans og Dane’s succesrige tur til Alaska. Ople-
velserne er lagt på DVD, og beretningen vil begynde klokken 19 i klublokalet. 

 
 
 

 
 

Et hidtil ukendt  billede af Dane’s første fisketur 
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GEDDETUR TIL ESRUM SØ 
 
 
Foreningen har lejet 3 både den 21. maj 2007 på Esrum sø. 
 
Der er ikke endnu aftalt nærmere om mødetidspunktet, det vil komme senere, men 
mødestedet vil være Sørup. 
 
Vi må forvente, at der kan være ca. 3 personer pr. båd. 
 
 

 
 
 
 

EFTERÅRSTUR TIL LAGAN 
 
 
LAGAN er en af Sveriges mest lakserige åer. NEPTUN planlægger en tur til denne Å 
til efteråret. 
 
Arrangementet er ikke helt klart endnu. Vi prøver at satse på at leje et hus deroppe, 
helst Fiskeringens hus i Knäred, men i skrivende stund, var der problemer med book-
ningen. Ellers er der mulighed for at leje en anden hytte, eller i yderste nødstilfælde en 
éndags tur. 
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FANSTRAPPORTER 
 

NYTÅRSTUREN DEN 28-12-2005 med NADIA 

 

 
Redaktørens forestilling om turen. Se fiskene. 

 
 

Der blev fanget godt med fisk, ca. 10 stk. pr mand. 
  
Vi var 16 ude at fiske, vejret var pragtfuldt klart vejr. Solen stod op kl.8.41, men vi fan-
gede de første fisk kl. 8. Det var Henning Loesch, der lagde ud med den første Torsk. 
Han brugte en rødlig pirk, så kunne det nok være vi fik skiftet til rødt, og derefter skov-
lede vi fisk ind fra kl. 8 til kl. 11:30. 
 
På båden NADIA blev der denne dag fanget i alt 210 Torsk som blev taget med hjem.  
Det må siges at være noget af en Neptun rekord. 
 
Vi havde den glæde at have vores nyeste medlemmer Christina & Jeff med, de fange-
de og fangede, så der ikke var et tørt øje. De havde en ven med, som ikke var med-
lem. Han fangede dagens største Torsk på 10 kg. så han vil være medlem, så snart 
han finder penge til det. Han er lige kommet hjem fra en tur til Australien.  
 
Dagens vinder af Fiskehjul blev Henning Jensen med en Torsk på 6.2 kg. Flot resultat 
for en fisketur på sundet den dag i December 2005  
 
Med venlig hilsen  
Per Bjørn Nielsen 
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Bule tur den 21-1-2006 

 

 
 

Torben Hersbro fangede en Torsk på 13,1 Kg. Tillykke med det. 
 
Det var en ordentlig krabat, med mad til flere dage.  
 
Se billede på forsiden 
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Sørens Drømmetur på Sundet 

 
 

Søndag den 12. februar 2006 var egentlig ikke forudset til at blive noget særligt. En 
god middag aftenen før i gode bekendtes lag gjorde, at morgenen var lidt tung at 
trække i gang. Et søvnigt og i denne vinter et på forhånd opgivende øjekast blev sendt 
ud gennem en sprække i gardinerne, og til min store overraskelse kunne jeg se, at det 
ikke blæste særligt meget. Tilmed skinnende solen, og der var ikke megen sne på ve-
jen.  
Derfor besluttede jeg at prøve lykken på Lous Flak og fik båden sat på anhængeren 
og kørte til Skovshoved havn. Intet var arrangeret, så jeg sejlede ud alene.  
Den tålmodige læser bør allerede nu vide, at jeg stort set aldrig fanger noget nævne-
værdigt og heller ikke er forfulgt af held hverken i kortspil eller tombolaer.  
Derfor var min overraskelse enorm, da jeg efter en dejlig sejltur til Lous Flak og efter at 
have sat downriggerne ud meget hurtigt fik en pæn ørred på krogen. Kort tid efter var 
der endnu en på krogen ! og igen ! og igen ! og i løbet af 3 timer havde jeg fanget 8 
ørreder, hvoraf de 2 var for små og blev genudsat. Den største af fiskene vejede 3,2 
kilo, og de to sidst fisk bed på samtidig på to stænger, så jeg måtte rulle den ene ind, 
mens den anden sprang ud af vandet med yndefulde plask et godt stykke bag båden. 
Det var en fantastisk dag, som godt måtte gentage sig og gerne i gode venners lag. 
 
 

 
 

Godt gået Søren 
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POKALJAGTEN 2005/2006 
 

 

 

 

 

SALTVANDSPOKALEN 
 

Frank Lynge Larsen ( 9-10-2005 )  Rødspætte          0.630 kg  36 point    
 
 
 

TROLLINGPOKALEN 
Søren Axelsen ( 12-2-2006 )           Havørred                3.2 kg   64 point  
 

TORSKEPOKALEN 
Torben Hersbro ( 21-1-2006 )           Torsk                13.3 kg  87 point  

Henning Jensen ( 28-12-2005 )        Torsk                  6.2 kg  41 point 
 
 
 

NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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FISKETURE PÅ ØRESUND 2006-2007 
 

 

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

 
 

Hornfiske tur : Søndag den 14 maj  kl. 7.00 til kl. 12.00 

                         med  NADIA fra Helsingør.  6 pladser.     
 

Stjernetur, Silde tur : Søndag den 17.september kl. 7.00 til 12.00 

                         med JAWS fra Vedbæk. Hele båden = 23 pladser. 
 

Stjernetur, Fladfiske tur : Søndag den 28 oktober kl. 7.00 til 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør.  Hele båden = 14 pladser. 

                         Foreningen sørger for sand/børsteorm. 

 

Stjernetur, Torske nytytårstur: Torsdag den 28 December kl. 7.00 til 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør. Hele båden = 20 pladser. 

                         Nytårs turen er en torsketur hvor turlederen på dagen råd- 

                         fører sig med bådens skiber, om vi fisker driv-fiskeri, 

                         eller bule-fiskeri.    
 

Torske /bule tur : Lørdag  den 6 Januar kl. 7.00 til kl. 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør. 6 pladser. 

 

Torske /bule tur : Lørdag den 10 Februar kl. 7.00 til kl. 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør. 6 pladser. 

 

Der kan blive tale om prisstigninger afhængigt af bådenes turpriser. 
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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 
                    bindende, såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det  
                pågældende arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfælde og 
                dermed belægtede  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  
                Dage før turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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VINTERPROGRAM FOR 2005-2006 
 
 

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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. 

.  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: 

.......................................................................................................................................................... 
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Regler for benyttelse af NEPTUN’s motorer 
 

1. Udlejning sker kun til medlemmer med gyldigt “FR 1970 motorkursus og sikkerhed” og kontingent-
kvittering. Begge skal forevises inden udlejning. 
 
Kun medlemmer der er fyldt 18 år kan leje motorer. 

 
 

2. Udlejning vil foregå ved henvendelse til:        Jørgen O. Rasmussen 

  Danmarksvej 42A, 2800 Lyngby 

  Tlf. 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 

3. Udlejning vil foregå på følgende betingelser: 
 
          a) Depositum 300 kr 
 
          b) Leje pr. dag   40 kr for EL motor 
   50 kr for 4 HK motor 
   75 kr for 10 HK motor 
 
          c) Leje pr. weekend   60 kr for EL motor 
   80 kr for 4 HK motor 
 125 kr for 10 HK motor 
 
Depositum betales ved udlevering af motoren 
 
 

Depositum vil blive tilbagebetalt ved aflevering af motor i hel og rengjort stand. Leje og brændstof-
forbrug modregnes i det betalte depositum 
 

4. Ved leje af motor følger til 4 HK motorer en 11 L tank med brændstof, til 10 HK motorer en 22,7 L 
tank. Tankens opfyldning aftales med næstformanden.  
 
Ved leje af EL motor vil der medfølge et fuldt opladet batteri, som kan vare op til ca. 8 - 10 timers 
forbrug. 
 

5. Der udleveres ved leje altid et sæt værktøj og reservedele. Disse afleveres i samme stand/antal 
efter endt brug. 
 
Hvis der har været problemer med udstyret, afleveres en rapport til Jørgen O. Rasmussen, således 
at disse kan afhjælpes. 
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6. Lejen for motorerne skal bruges til henlæggelser til service og evt. køb af nye motorer efter behov. 
Klubben sørger for, at motorerne altid er i en forsvarlig og sejlklar stand. 
 

7. Ved leje af motor udleveres der materialer, som er en vejledning i brug og anvendelse af disse. 

Denne vejledning skal altid følges for at opnå den største sikkerhed til søs. 
 

8.  Bevidst overtrædelse af udleverede regler og materiale for benyttelse af foreningens motorer vil 
automatisk medføre eksklusion af NEPTUN. 
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PAS PÅ DERUDE VED KYSTEN!!!!!! 


