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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:  Næstformanden 

 

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: august 2009 

 

 

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. 150 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:                  700 kr pr. År 

Juniorer:  300 kr pr. År 

Familier:                1000 kr pr. År 

Passive:  125 kr pr. År 
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FRA BESTYRELSEN 
 

Ekstra fisketure i 2009 

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

Odden huset 

Huset på Odden er reserveret fra torsdag den 26. marts til søndag 29. marts. Se i øv-
rigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er indført pr. 22-10-2008. Beløbet er på 200 kr. for en eller flere overnat-
ninger. 

 

 
 

 
LAGAN huset 

Laganhuset i Knäred er reserveret fra torsdag den 17. september til søndag den 20. 
september. Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er indført pr. 22-10-2008. Beløbet er på  200 kr. for en eller flere over-
natninger. 
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Spændende bulefiskeri i juli måned 
 

Som det vil være mange bekendt er der store torsk at hente midt i juli måned de står i 
buler midt i Øresund. 
. 
Vi er nogle stykker i klubben med egne småbåde som har taget initiativet til en klubtur 
og inviterer hermed et begrænset antal interesserede med. Foreløbig har vi 4-5 både 
at gøre godt med, men hvis der er andre bådejere, som kunne tænke sig at medvirke, 
hører vi meget gerne fra dem. 
 
Torskene plejer at stå tæt meget tidligt om morgenen og vi må derfor tidligt op for de 
gode fangster. 
 

Vi afsejler fra Skovshoved havn 11/7 04:00 og forventer at være tilbage i havnen ved 
12 – 14 tiden alt afhængig af, hvordan fiskeriet udarter sig. 
 
Hvis du er interesseret, så kontakt Henning Loesch pr. e-mail eller telefon. 
 
 
 
 

 
 

SKIPPER SØREN PÅ SOMMERTUR 
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MØDEPROGRAM FOR 2008/2009 

 
 

Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 
 

Sidste mødedag i foråret:                      onsdag 27. maj 2009. 

Første mødedag i efteråret:              onsdag 12. august 2009. 

Generalforsamling:                          onsdag 21. oktober 2009. 

Julefrokost:                                  onsdag 27. november 2009. 

Sidste mødedag i efteråret:        onsdag  16. december 2009. 

( gløgg og æbleskiver ) 

 

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, 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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FANGSTRAPPORTER 
 

 

 

Nytårstur på Øresund 
 

Traditionen tro havde klubben lejet en turbåd til den årlige nytårstur efter torsk i Øre-
sund. Også i år faldt valget på Nadja med Lars ved roret og som sædvanlig var turen 
”fully booked” med forventningsfulde lystfiskere. 
Vejret havde budt på svag vind i dagene op til den 27/12 og vejret holdt sig pænt med 
svag vind og overskyet. Alt tegnede til en rigtig god dag på Sundet – og det blev det 
selvom det kneb med at finde torskene. 
Lars havde med formiddagsholdet været lidt nordpå men uden særligt held. Han be-
sluttede sig derfor til at sejle ned nord for Hven og på vejen stoppe hvis han fandt nog-
le ”buler”. Vi stoppede nogle gange og søgte i cirkler men ud over at Jan fik et stort 
hug af en torsk, som besluttede sig til ikke at ville med op, gav det kun nogle få tilfæl-
dige sild på vejen ned. 
Det kneb lidt med at finde de rigtig gode steder den dag. Vi tog rigelig med sild på tu-
ren men blev kun til 6 torsk med den største på 6,2 kg. til én af vore gæster. 
Den største ”klubtorsk” på 2.8 kg. blev taget af Leif Djuurhus som til belønning fik 
overrakt præmien bestående af et hjul af mærket Ambassadeur 7000. Tillykke til Leif. 
De store torsk er der dog. Vi hørte at der den dag blev taget i hvert fald 4 målere så 
det lover godt for vore ”buleture” i januar, februar og marts. 
 
 
Henning Loesch 
 

 
 

Nu skal de ha’ 
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Kom så da for …….. 

 
 

 

 

BULETURENE PÅ ØRESUND VINTER 2009 
 
Som gennem mange år arrangerede klubben igen i år tre ”bule-ture” efter stortorsk i 
begyndelsen af året. I år havde vi i lighed med sidste år booket til 6 personer til for-
middags turene på NADJA på dagene 10/1, 15/2 og 1/3. 
 

Januar turen var ”fully booked” og vi havde en god dag med fint vejr men med mode-
rate fangster. Største torsk på 4,0 kg. blev taget af Henning Loesch. 
 

Februar turen var ligeledes ”fully booked” og forventningerne høje. Desværre viste det 
sig, da vi kom ombord, at NADJA havde været udsat for et maskinhavari dagen før og 
var blevet slæbt i havn med en beskadiget skrueaksel. Lars havde arbejdet med at re-
parere skaden det meste af aftenen og mente at den var ok til turen med os, men da 
han testede motoren umiddelbart før afgang viste det sig, at det ville være for risika-
belt at tage af sted – han risikerede at ødelægge gearkassen. Turen blev aflyst og vi 
vendte næsen hjemad – surt show. 
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Til marts turen var der igen ”fully booked” og med rapporter om store fangster i den 
forgangne uge, med flere ”målere” til NADJA, fik forventningerne selvsagt et hak opad. 
Det var overskyet men ellers fint fiskevejr. Vinden var for så vidt ok med 6-7 m/sek. fra 
sydøst men strømmen desværre lidt for kraftig – op til 4 knob nordgående. Vi sejlede 
et godt stykke nordpå, hvor fiskeriet de foregående dage havde været rigtig godt, men 
hverken vi, de andre turbåde eller småbådene fandt buler af betydning. Så gik det 
sydpå tættere på Kronborg og det gav pote til de fleste. Desværre dog ikke til alle os 
fra Neptun. Resultatet blev 1 torsk på 7,9 kg. til Bjørn Lund Hansen og torsk på hen-
holdsvis 3,0 6,0 og 8,3 kg. til Henning Loesch. Den største fangst på båden blev en 
torsk på 17,0 kg.!! – og så var der øl til alle. 
 
Henning Loesch 
 

 
 

Bjørn og Henning i marts 
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POKALJAGTEN 2008/2009 
 

SALTVANDS POKALEN 
 

Jan B. Nielsen       ( 19-10-2008 )       Skrubbe             0.950kg  79 point 

Jan B. Nielsen       ( 16-11-2008 )       Sild                     0.420kg  70 point 

Henning Loesch    ( 1-3-2009 )       Torsk                     8.3 kg  55 point 

Bjørn Lund Hansen ( 1-3-2009 )       Torsk                     7.9 kg  53 point 

Henning Loesch       ( 1-3-2009 )       Torsk                     6.0 kg  40 point 

Henning Loesch       ( 10-1-2009 )       Torsk                     4.0 kg  27 point 

Henning Loesch       ( 10-1-2009 )       Torsk                     3.0 kg  20 point 

Henning Djuurhus   ( 27-12-2008 )       Torsk                     2.8 kg  18 point 
 
 

 
 

NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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NEPTUNS  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. 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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 
 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 1. Marts 2009                                                  12 

Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har denne til næste pokalårs afslutning. 
 
 
 
 

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.  
 

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.  
 
 

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.  
 

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. 
 
 
 

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. 
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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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FISKETURE PÅ ØRESUND 2008-2009 
 

Tilmelding Havture: 

Henning Loesch. 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk 
 

Stjerneturene som vi indførte for nogle år siden er blevet så stor en succes at vi 

har besluttet at forsætte med disse ture. 

På de tre ture hvor vi har hele båden, vil der blive en fin præmie til det største 

eksemplar af den fisk som 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. 

 

Fisketure på Øresund 2009- 2010 
 
 

STJERNETUR 

04 oktober 2009 Kl. 07:00 - 12:00 FLADFISKETUR  

FRA HELSINGØR MED "NADJA" 15 pladser STJERNETUR 

 
STJERNETUR 

31 oktober 2009 Kl. 07:00 - 12:00 SILDETUR 

FRA HELSINGØR MED "NADJA" 10 pladser STJERNETUR 

 
STJERNETUR 

27. december 2009 Kl. 12:00 - 17:00 NYTÅRSTUR  

FRA HELSINGØR MED "NADJA" 20 pladser STJERNETUR 

 

06. februar 2010 Kl. 07:00 - 12:00 BULETUR  

FRA HELSINGØR MED "NADJA" 6 pladser  

 

 

mailto:henning@loesch.dk
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06. marts 2010 Kl. 07:00 - 12:00 BULETUR  

FRA HELSINGØR MED "NADJA" 6 pladser  

 

Andre fisketure 
 

26. marts – 29. marts 2009 ØRREDFISKERI  

FR’s ”ODDEN HUSET” 10 sovepladser, se nærmere i bladet.   

 

17. september – 20. September 2009 LAKSEFISKERI  

FR’s LAGAN HUSET 12 sovepladser, se nærmere i bladet. 
 

11. juli Småbådsfiskeri 

Vi sejler kl. 04:00 fra Skovshoved, hjemkomst 12:00-14:00 

Se nærmere i bladet. 
 

 
 
 
 
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 konkur-
rencen. 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 1. Marts 2009 17 

 

 
 

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 beslægtede  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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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   50 kr for EL motor 
   75 kr for 4 HK motor 
 100 kr for 10 HK motor 
 
          c) Leje pr. weekend   75 kr for EL motor 
 120 kr for 4 HK motor 
 150 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 Jørgen O. Rasmussen.  
 
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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PRISUDDELINGEN VED NYTÅRSTUREN 2008 


