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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Næstformand:            Henning Loesch                                                                                45 42 37 41                          
                                   Nøddehøj 16, 2840 Holte                          e-mail                      henning@loesch.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         soerenaxelsen@mail.dk 
 
Bestyrelsesmdl:          Palle Brask                                                                                      39 62 67 23 
                                  Onsgårdsvej 2, 2900 Hellrup                         e-mail                      ibbrask@mail.dk 
 

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   tlf. 44 44 1830 

 

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: november 2008 

 

 

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

 

 

Fangstrapporter: Formanden eller Næstformanden 

 

 
             Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 

Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 250 stykker

mailto:Henning@Loesch.dk
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:  650 kr pr. År 

Juniorer  260 kr pr. År 

Familier  940 kr pr. År 
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OPRÅB IGEN FRA KASSEREREN 
 

VIGTIGT 
 

Det er et lovkrav at vi skal kende aldersfordeling i klubben, fordi vi modtager ungdoms-
tilskud fra Lyngby-Taarbæk kommune. 
 

Jeg skal derfor have oplysning om din/jeres fødselsdag. For familiemedlemmer skal 
jeg også have oplysninger om fødselsdage, for både børn og de voksne som også er 
medlemmer. 
 
Jeg ønsker blot fødselsdato på formatet dag-måned-fødselsår (ex. 11-10-1980) altså 
ikke som cpr-nummer. 
 

Desuden vil jeg meget gerne have telefonnumre og e-mail adresser, da vi ofte vil stå 
i en situation, hvor vi skal kontakte jer om f.eks. arrangementer og ture. Vi overvejer 
også i fremtiden at sende informationer ud om bl.a. fisketure eller anden speciel op-
lysning med e-mail. 
 
Send en e-mail med informationer til per@nielsenon.dk  
eller ring til mig på 44 91 16 91   
 
Kassereren Neptun 
Per Nielsen 
 
 

SENIOR-TEAM 
 

Har du mulighed - og lyst - til at fiske på en hverdag? En tur til kysten, en tur på havet 
eller andet? 
Vil du være med i et lille team, der aftaler en fisketur, suppleret med en kande kaffe, 
en frokost, en overnatning i Lagan-huset eller lignende? 
Teamet fungerer ved, at der er en der får en ide, kontakter de andre i senior-teamet, 
og aftaler en fisketur - såre enkelt! 
Vil du være med i senior-teamet så kontakt Neptuns formand Steen på telefon 4585-
9212, mobil 2926-7937, eller e-mail Brynov@tdcadsl.dk 
Vil du være med? Så kontakt mig 
Steen Brynov                
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HUSK !!!!! 
 

KLUBTUR TIL FR-HUSET I AUGUST 
FRA 21-8-2008 KL 18:00 TIL 24-8-2008 KL 18:00 

 

 
 

Huset i Knäred ved LAGAN 
 

Huset (gammelt brohus) ligger lige over broen overfor jernbanestationen.  
 
Ligesom sidste år har vi i år reserveret Lagan-huset nemlig fra torsdag den 21-8-2008 
kl.18:00 til søndag den 24-8-2008 kl. 18:00. Perioden ligger lidt senere end sidste år, 
så vi i år distancerer os lidt mere fra sommerferie perioden. 
  
 

 
 

Augustmorgen ved LAGAN 
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Laksefiskeriet i LAGAN i 2007 
 

Sidste år var laksefiskeriet i Lagan rigtigt godt. Vi fik meget regn, som gav en masse 
vand i Lagan, og der blev fanget 1509 laks i hele sæsonen. ( Jeg selv fik 2 ). 
 
Jeg fulgte på hjemmesiden ”Laxfiske i Lagan” (www.laxfiske.org) fangstrapporterne, 
og har samlet en statistik, som I kan se nedenfor. 
 
På den omtalte hjemmeside er der også statistikker over de sidste års fangster, og dér 
er 2007 eksemplarisk. Hjemmesiden har også en oversigt over vandføringen i Lagan, 
som er meget vigtig. 
 
Udlægningen af statistikken er vanskelig, da der fra midten af september til den 14. 
oktober kommer langt flere lystfiskere, og de klumper oppe i Grönningen skulder ved 
skulder, hvor der også blev taget flest fisk. Når man tager det i betragtning, vil jeg på-
stå, at fiskeriet allerede fra begyndelsen af august er super i hvert fald ned til Re-
ningsverket, og langt de fleste laks er kommet op; men det var jo 2007. 
 

MELD JER NU TIL TUREN NU!!!! 
 
  

 

 

Laksefangst i Lagan 2007
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MånedDato

Grönningen og båtbryggorna Revet og Halmstadshullet
Skivan og Reningsverket Övrige

Totalt 1509 Laks 

Ugentlige opgørelser
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FANGSTRAPPORTER 
 

Kristian kan det dér 
 

 
 

 
Hej drenge, en lille fangst rapport fra Møn med en laks (hun) på 13 kg, 101 cm, fanget 
1.1 mil fra Klintholm havn lørdag d 19/4 kl. 19.30, på en stor grøn ske i 24 fods dybde 
(down rigger), fra egen båd. 
knæk & bræk 
Kristian Fog Nielsen 

 

 

 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2.juli 2008                                                  8 

Bjørn´s fangstrapporter fra forsommeren 
 

 

   Bjørn Sterup-Hansen 
   fangstdato: 03-05-2008 

   fiskeart: Havørred 

   vægt: 5,8 

   længde: 77 
   fangstplads: køge bugt 
   land: Danmark 
   metode: trolling 

 

 

   Bjørn Sterup-Hansen 
   fangstdato: 07-05-2008 

   fiskeart: Havørred 

   vægt: 4,0 

   længde: 67 
   fangstplads: køge bugt 
   land: Danmark 
   metode: trolling 
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Henrik var også ude med snøren 
 

   Henrik Mortensen  
   fangstdato: 10-05-2008 

   fiskeart: Havørred 

   vægt: 5,6 

   længde: 71 
   fangstplads: Køge Bugt 
   metode: Trolling 
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Sikke et bestyrelsesmøde 
(se bagsiden for billede) 

 
Klubbens bestyrelse havde aftalt at slutte sæsonen med et trollingtræf på Øresund 
den 20/5. 
 
Søren og Henning lagde båd til og vi stod ud af Skovshoved havn klokken 16 med Sø-
ren, Per og Palle i den ene båd og Henning, Steen og Frank i den anden. Vejret var 
ideelt. 
 
Vi aftalte først at trolle på Lous Flak men det gav ikke rigtig noget så vi besluttede os 
til at prøve syd for Hven. Ikke så snart havde Henning sat kursen mod Hven før Palle 
fik en rigtig pæn torsk, så Sørens hold besluttede at prøve lidt længere på Lous Flak 
og møde os senere syd for Hven. 
  
Søren havde trods livlig kommunikation over VHF lidt besvær med at finde os så de 
stoppede lidt sydvest for Hven og så hev Per en torsk i land. Alt imens sejlede Hen-
ning, Steen og Frank rundt uden at fange andet end en enkelt hornfisk. 
 
Vi mødtes så endelig og besluttede at spise det medbragte smørrebrød sydøst for 
Hven tæt under land og mens vi spiste og fik en enkelt øl (!) satte Palle og Frank en 
bundsnøre ud. Det var Palle, som havde været så betænksom at tage nogle børste-
orm med. Frank trak en enkelt Issing op. 
 
Ved 20:30 tiden besluttede vi så småt at trolle hjemad og der var ikke gået mange mi-
nutter før Søren trak en pæn torsk ombord. Hennings hold havde stadig kun 1 hornfisk 
og en ”flad”. 
 
Klokken 20:30 besluttede vi os så for at returnere til Skovshoved men lige som vi skul-
le til at hale grejet ind hvinede Hennings hjul og vi så straks at der var en havørred på 
krogen. Så fik vi travlt med at få alt andet grej ind og kampen begyndte med havørre-
den som taber. 
 
Vægten standsede på 3,6 kg. og målebåndet på 75 cm. Fisken blev taget på en 
grøn/rød/hvid Diamond King på ca. 6 meter dybde omkring 10 meter kurven. 
En fantastisk dag på Sundet – også for dem som ikke trak så meget i land netop den 
dag. 
 
Henning Loesch 
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Havørred til Kristian (5.5 kg) 
 
 

Den 1. juli var undertegnede og min bådmakker Philip Teller, på Øresund for at tjekke 
op på om der var kommet makreller. Det viste sig at være sandt efter bare 10 minut-
ters fiskeri med sildestykker frit i vandet lidt nord for Ven, kunne Philip lande en pæn 
makrel på ca. 900 g, som desværre viste sig at være dagens eneste. Senere har vi 
dog fået en del makreller nord for Ven. 
Efter et par times fiskeri hvor vi lå for anker besluttede vi os for at smutte videre og 
prøve lidt fladfisk andre steder. Desværre viste det sig at ankeret sad uhjælpeligt fast 
og så besluttede vi at prøve at flytte båden og trække med lidt forskellige vinkler. Så 
stængerne skulle op og da jeg trak den sidste ind så jeg en brun skygge komme efter 
mit sildestykke og nåede heldigvis at sænke stang spidsen………. hvorefter dyret kom 
fri af vandet, 2-3 m fra båden flere gang før den heldigvis smuttede væk fra båden og 
væk fra ankertovet. Efter 5 min fik jeg den ind til båden og den blev trukket lidt brutalt 
ind over nettet (det måtte briste eller bære) for at undgå kontakt med ankertovet. 
Men en pæn hunørred på 77 cm og 5.5 kg i absolut god kondition og flot rødt kød. 
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POKALJAGTEN 2007/2008 
 

SALTVANDS POKALEN 
 

Mathias Tanggaard ( 3-11-2007 )       Rødspætte            1.380 kg 115 point 

 

TORSKE POKALEN 
 

Henning Loesch ( 16-2-2008 )       Torsk            11.750 kg 78 point 

Henrik Klencz     ( 14-3-2008 )       Torsk                  9.0 kg  60 point 

Jan B. Nielsen    ( 14-3-2008 )       Torsk                  8.0 kg 53 point 

Leif Djuurhus      ( 14-3-2008 )       Torsk                  7.0 kg 47 point 

 

TROLLING POKALEN 
 

Kristian Fog ( 19-4-2008 )  Laks            13.8 kg        185 point 

Bjørn Sterup-Hansen ( 3-5-2008 ) Havørred              5.8 kg        116 point 

Henrik Mortensen (10-5-2008 )  Havørred              5.6 kg        112 point          

Bjørn Sterup-Hansen ( 7-5-2008 ) Havørred              4.0 kg          80 point 

Steen Brynov ( 22-12-2007 )       Havørred            3,67 kg 73 point 

Henning Loesch ( 20-5-2008 )  Havørred              3.6 kg          72 point 
 

POKAL FOR ÆDELFISK 
 

Ulf Hansen ( 18-1-2008 )        Havørred             3.9 kg 78 point 
 
 

NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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FISKETURE PÅ ØRESUND 2008-2009 
 

Al tilmelding til: Jan B. Nielsen, som træffes fra 18:00 til 20:00 på  

telefon 44 44 18 30.   

Makrel tur:   

           Lørdag 9. august Kl. 4.00 til 14.00. JAWS fra Odden Havn. 6 Pladser.  
 

STJERNE Fladfiske tur: 

           Søndag den 19. oktober kl. 12:00 til 17:00. NADIA fra Helsingør. 
           Hele båden. Foreningen sørger for sand/børsteorm. 
 

STJERNE Silde tur:   

          Søndag den 16. november kl. 7:00 til 12:00. JAWS fra Vedbæk. Hele båden. 
 

STJERNE  Torske/Nytårstur :  

          Lørdag den 27. december Kl. 12.00 til 1700. NADIA fra Helsingør. Hele båden. 
          Nytårsturen er en torsketur hvor turlederen på dagen rådfører sig med  
          bådens skipper om vi fisker drivfiskeri, eller om vi bulefisker.  
 

Bule tur efter torsk:  

          Lørdag 10. januar Kl. 7.00 til 12.00. NADIA fra Helsingør. 6 Pladser. 
 

Bule tur efter torsk:  

          Søndag 15. februar Kl. 7.00 til 12.00. NADIA fra Helsingør. 6 Pladser. 
 

Bule tur efter torsk:  

          Søndag. 1. marts Kl. 7.00 til 12.00. NADIA fra Helsingør. 6 Pladser. 
 

Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 

 
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 selve konkurrencen. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUNS KLUBTURE 
 

UDDRAG AF NEPTUNS 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 2008 
 
 
 

Første mødedag efter sommerferien 13. august 2008. 

 

Alle mødeaftener er om onsdagen. 
 

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 grejfremstilling, fluebinding, 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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. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO/TID:____________________________ 

. 

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

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

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

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO/TID:____________________________ 

. 

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

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.:.......................................................................................................................................................... 

. 

. 
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  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO/TID:____________________________ 

. 

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

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

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

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO/TID:____________________________ 

. 

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

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

........................................................................................................................................................... 
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Regler for benyttelse af NEPTUNS 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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Hennings flotte ørred (3.6 kg) 
 
 
 
 
 
 

 

 


