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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand Jergen 0 Rasmussen 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A, 2800 Lyngby 

Nsttormand Steen Brynov 45 85 92 12 
Snebrvnget 11 2830 Virum 

Kasserer.  Dane R Henry 
Forretning: 45 85 59 70 
Henry's Fiskegrej, Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum 
Privat 39 69 8569 
Valdemarskrogen 26 .2860 Søborg 

Bestyrelsesmdl Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretr østerbrogade 165 

IH  

Bestyrelsesmdl Leif Hotmskov 45 87 98 89 
Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby 

Juniorleder Lasse SterIl 30 43 74 59 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Jurriorleder Martin K Rasmussen 43 44 03 07 
Lillevang 9, 2605 Brøndby 

Kiublokaler: 
Ungdomsiokalerne pa Fuglsangsskolen. Lokaler 	Nr, 69 og 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmelthnger: 
Mede-ture Martin K Rasmussen 43 44 03 07 

Kyst- 09 se-lure Dane Henry (forretningen) 45 85 59 70 

Hay-tune Dane Henry (forretningen) 45855970 

Girokonto: 
Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 
Valdemarskrogen 26, 2860 Seborg 

Nste Nummer: 
Medio januar 1998 

Bidrag til Bladet: 
Bidrag lii Frank Lynge Larsen og gerne pa diskette 

Fangstrapporter: 
Henry's Fiskegrej 

Ansyarshavende redakiøi Jergen 0 Rasmussen Lay-Out Frank Lynge Larsen 
Biadet udkommer 5 gange om dret I et oplag pa Ca 250 stykker 
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Mánedens leder 

Det var sä den sommer med en august maned der var den varmeste i de sidste 125 
r. 09 hvad fulgte der sà med her? En død Manager Fjord var et at resultaterne. 

Ydermere fik vi en overdreven vkst af blâgrønne alger og udbredt iltsvind i store 
omráder af de indre danske farvande. 

Sá det burde atter vre tid til at pukke pa det danske landbrug, som var medvirken-
de til disse tilstande Men nej, de laden sig ikke pàvirke af situationen. En af land-
brugets eksperter (uden at han dog er fllesnvner for alle jordbrugere) fortller 
uden at bhnke for aben TV-skrm, at Iandbruget ikke forurener. Det er de store ty-
ske floder Elben 09 Rhinen, som sender deres bidrag at beskidt vand op langs Jyl-
lands Vestkyst 09 langt md i de indre danske farvande. Det er det store bidrag til 
kvlstofforureningen at vandomràderne - ikke landbrugets gødskning. Det argument 
mener han, at danskerne skal aede rat? Nste pâstand buyer vel, at tiskene i Marl-
ager Fjord begik et kollektivt selvmord ved ikke at flygte ud at fjorden. 

Et ellen andet siger mig, at det danske landbrug i dag 'er skruet forkert sammen". 
Der bygges kmpe svinefarme (svinefabrikker), Nor landmnd ma køre deres 
gylle 50-75 km for at slippe at med det pa marker at passende størrelse. Kommu-
nerne magter ikke at kontrollere forholdene i landbruget, og amterne melder nsten 
alle samstemmende om undnet indhold af kvlstof i vandprøverne. Man har i dag 
stort set fáet hold pa industniens 09 bysamfundenes udledning ved kraftig udbygning 
at rensningsanlg. Nu ma dansk landbrug betragtet som en industri ogsà tage de-
res torn. De kan ikke fortstte med at sige:" Giv tingene tid til at virke". Vores land-
brug at i dag er ikke bredygtigt pa lngere sigt og overfor de kommende generati-
oner. 

Manager Fjord er et godt eksempel pa ubalance. Fjorden er lang og smal 
(Danmarks lngste). Fjorden har sin største dybde helt inde ved Hobro by og er 
lavvandet ude ved mundingen. Dette begrnser vandudskiftningen i fjorden meget. 
Hvis forurening skulle komme fra tyske floder, yule Manager Fjord were den sidste 
det ville trnge md i. Manager Fjord er denimod meget sârbar overfor udsivning og 
afstrømning fra fjordens opland, 09 nár et for højt nringssalt-indhold sà falden 
sammen med en rekordvarm august med vindstille, er det disse marginaler, der ud-
løser katastrofen. 

Hvad er det dog for et miljø, vi overlader til kommende slgter? Skal nationalsan-
gen rettes til "Der var et yndigt land". 
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NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer: 

Lars Jacobsen 

Juniorer: 

Anders T. Mac 

FRA BESTYRELSEN 

INDKALDELSE 
TIL 

ORDIN/ER GENERALFORSAMLING 

LYSTFISKERFOREMNGEN NEPTUN indkalder hermed i henhold til foreningens 
vedtgter § 4.2 til Ordinr Genera lforsamling onsdag den 19. November 1997 
kI. 19:30 

Generalforsamlingen afholdes i foreningslokalet nr. 69, Askevnget 10 2830 Virum 
(ved FugIsanggrdsskoIen). 
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DAGSORDEN 

1) 	Formanden byder velkommen 
2) 	VaIg af dirigent 
3) 	Beretning: 	 a) 	Formanden 

b) 	Sekretren 
C) 	Turudvalget 

4) 	ForelggeIse af det reviderede regnskab. 
5) 	Orientenng om FISKERINGEN AF 1970 
6) 	Orientering om DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND 09 

LANDSFORENINGEN DANSKE LYSTFISKERE 
7) 	FaststteIse at ordinrt kontingent for 

a) Seniormedlemmmer 
b) Juniormedlemmer 
C) 	Familiemedlemsskab 

8) 	Behandling at indkomne forsiag 
9) 	VaIg at: 	 a) 	4 bestyrelsesmedlemmer 

b) 	En bestyrelsessuppleant 
C) 	En revisor 
d) 	En revisorsuppleant 

10) 	Eventuelt herunder uddeling at 6rets pokaler 
11) 	Afslutning ved formanden 

Forsiag, som ønskes behandlet pa generalforsamlingen 1997, skal vre bestyrel-
sen i hnde senest den II. November 1997. 

ME 
Efter turnus atgár følgende poster: 

Nstformand Steen Brynov 
Kasserer Dane R. Henry 
Sekretr Frank Lynge Larsen 
Juniorleder Martin K Rasmussen 
Revisor Ole B. Nielsen 
Revisorsuppleant Henrik Mortensen 

Endelig ønsker bestyrelsen de nedsatte udvaig fort ajour. 
Reserver datoen 09 mod op til en god debat. 
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RECEPTION 
I ANLEDNING AF JØRGEN 0. RASMUSSENS 

25 ARs JUBIL/EUM SOM BESTYRELSESMEDLEM 
(HERAF 20 AR SOM FORMAND) 

I LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
AFHOLDER VI EN RECEPTION FOR AT HJEDRE JUBILAREN 

DATO: 26 november 1997 

STED: UNGDOMSLOKALEPNE PA FUGL SANG GARDSSKOLEN 
tidspunkt: 19:00 
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Havture 

Det har vret vanskeiigt at fà booket aile turpladser pa de af foreningen arrangere-
de havture. Hvis foreningen ikke afmelder en plads i god til turbâden, vii kiubben og 
dermed aiie i kiubben skulle betale for den ikke afmeldte tur for den person, som har 
sløset med afmeldingen Derfor ma vi stramme op pa gIdende praksis. 

Alie tilmeidinqer til betalte ture er økonomisk bindende for den enkelte. 

Vi kan afmelde en piads pa turbâdene en weekend for en tur iøber af stabelen. 
Derfor skal afmeidinger vre meldt til Henry's Fiskegrej senest fredagen i weeken-
den for turen afvik!es. Hvis turen skal afvikies feks. den 16. November skal en 
eventuel afmeldeise vre sket senest fredag den 7. November. Hvis afmeldingen 
ikke er ankommet i tide, vii den enkelte hfte for turprisen. 

El-motoren 

Foreningens El-motor buyer ikke brugt sà meget af medlemmerne. Bestyrelsen skal 
derfor opfordre til, at man ved brug af motor pi Esrum Sø elier Furesøen I iøjere 
grad tager El-motoren I stedet for en benzinmotor. I øvrigt er en udmeiding fra Es-
rum Skovdistrikt, at man fra áí 2000 inddrager aile tiliadelser til benzinmotor pa Es-
rum Sø. Sâ vi kan da iige sá godt aiierede flu forberede Os pa de aendrecle forhoid 
for motorbrug pa søerne. 

Kontinqent 

De nye kontingent opkrvninger er flU udsendt. Bestyreisen henstiiler til medlem-
merne, at man betaier til den anførte tid. 

Pa papiret har LFF. NEPTUN ganske vist et soiidt økonomisk grundiag; men Iikvidi-
teten holder ikke, hvis indbetalingerne til kontingent trkkes for Iangt ud. Sâ husk 
det nu! 
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FISKERINGEN - KVARTALSNYT 

Det nye hus p6 Sjllands Odde er med et flot arbejde af John Børgesen, GADE-
VANG SFK, blevet udstyret med ngtige køjepladser. Ogsà udenoms faciliteter som 
rensebord og vandhane til fangsten er stillet op. Ud over dette har GADEVANG 
sknket en malmklokke og et skifteramme-billede til udsmykning at huset. 

Trods kun fà mâneder i brug og en skv annoncering har huset vret benyttet ri-
meligt godt allerede - ogsâ af NEPTUN medlemmer.  

Der udbydes partsobligationer a 200 kr pr. stk. I huset Disse obligationer er ikke kun 
forbeholdt foreningerne. Ogsá enkeitmedlemmer kan købe disse. Henvendelse sker 
til FR kasserer Henning Hjuler. Obligationslanet tilbagebetales ved en árlig udtrk-
ning at obligationer i løbet at 10 âí med 250 kr pr. obligation. 

En ny forening SØLVFISKEN med 36 medlemmer og hjemsted i Nykøbing Sjlland 
er blevet med lem af Fiskeringen Foreningen har skaffet en bàdplads i Odden Havn. 
Ligeledes er foreningen DEN GYLDNE KARPE med hjemsted i Vanløse tràdt md i 
Fiskeringen 

HUSK! ESRUM A-LAy inviterer onsdag den 12. November og lørdag den 15 No-
vember til STORE STRYGEDAG" pa klkkeriet ved Esrum Møllegàrd. Er du inte-
resseret i den slags fiskepleje, er der âben hus begge dage fra kI. 10. 

NR: 5 OKTOBER 1997 



NEPTUN BLADET 

I jr 
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VA 

JULEFROKOST 

Foreningens klige julefrokost afholdes i air Fredag den 28. November 1997 kI 19 I 
lokale 69 

Hver deltager medbringer sin egen kulinariske specialitet. Foreningen indkøber de 
vâde varer, duge, servietter mm,, og vi deles bagefter om prisen for dette. 

TILMELDING: Der hnges en liste op i lokalet, og her skriver man sig pa med sin 
specialitet, sâ ikke alle kommer med lun Ieverpostej. Har du ikke deltagetfør I àrets 
trf", sâ kom og timeId dig. Vi plejer at have en virkelig hyggelig stund, hvur vi alle-
rede begynder at udveksle drømme om nste árs fisketogter. 

Vel mødt. 

NYT OM SKARVEN 

Den af fiskerne sã forhadte fugi Skarven synes at have fáet en ny fjende Der er 
kommet rapporter om, at et par havørne har skrmt tusindvis af de omstridte skar-
ver vk fra deres ynglepladser. Sâ det kan máske blive havørnen, som i de følgen-
de àr kan vre med til at Igge en begrnsning pa den danske ynglebestand af 
skarv. 

Oplysningerne stammer fra Miljøstyrelsen. 
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FANGSTRAPPORTER 

Nr en drøm gr i opfyldelse 

Pa fiere forars ture til de Kanariske øer, har jeg vre pa fisketur med de lo-
kale lystfiskerbáde, dette er smá bade hvor der er piads til 6 personer, men 
hvor der for det meste er 8-10 personer, nsten som vinterfiskeriet pa Ore-
sund, bortset fra varmen, og at du ikke forstár hvad sidemanden siger. Det har 
da givet nogie gode opieveiser, Rokke pa 40kg Sand Haj pa 15kg. og en del 
Bonitto pa 3-5 kg. men ikke de helt store fisk, sá det skuile der satses lidt pa, 
jeg yule ud med en bad hvor vi kun var 4-5 personer og kun fiskede efter Tun, 
da det var tiden for Big Eye Tun. Jeg havde iokket svoger (Erling), og en 
kammerat (Tim), der ogsá syntes det kunne vre sjovt at komme en tur pa ha-
vet og fiske lidt, sà jeg gik sâ i gang med at finde en bad at komme ud med. 
Det er dog ikke svrt ,det er kun det nàr man siger, at man kun vii vre 4-5 
personer. Sá tror de at man er vuilige til at betale hvad som heist, men til slut 
blev vi da enige om prisen. En Englnder ( John), og en Dansker (Michael), 
havde ogsã spurgt pa en tur hvor der kun blev satset efter Tun, sà det blev 
aftait onsdag 3 dage senere. Tirsdag var jeg nede for at se hvad der var Ian-
det. Det sâ ikke rigtigt lovende ud, mandag var der kun taget en pa 80 kg pa 
15 bade, tirsdag en pa 125 kg og en pa iio kg, sâ sandsynligheden for at vae-
re heldig var ikke sa store. 

Det blev sà onsdag og vi var ude at fiske, alle stnger var sat ud, sâ flu kunne 
vi fa lidt sol pa maven, og vente pa at det store øjeblik kom nar Tunen hugge-
de, men efter 4 timer var der stadig ingen Tun set, sa de to jeg havde Iokket 
med, var ved at tabe tälmodigheden, 09 synes det var en kedeiig form for fiske-
ii, men da de ikke kunne gà pa vandet var de jo nødt til at blive. Efter der var 
gäet en time mere sà jeg magesjov, og spurgte om det ikke kunne were tegn 
pa tun, og det var det, sâ skipper tog en skarp drejning efter stedet med ma-
gerne, det var der en af de andre bade der sa, sá den fik hurtigt aendret kurs. 
Da den var tttere pa end vi var, kom den først, og fik Tun pa med det samme, 
der var ikke noget til os, men optimismen steg dog en hei del. Efter at havde 
hilst pa en havskulpadde pa mere ind 80 kg. fik vi igen øje pa en ny flok tun 09 
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denne gang var der mange, vi var ikke langt fra dem, s6 alles øjne var rettet 
mod agnen som blev trukket efter bâden. Inden vi egentligt nàede at opfatte 
det, hvinede det fra 5 af de 6 stnger, sâ nu var der panik pa dkket. Der blev 
flyttet stnger fra den ene side til den anden, for at linerne ikke skulle filtre sig 
sammen, da tunene gik pa kryds og tvrs af hinanden Da vi var pa plads og 
ale sled i hjulene, kom den første mand i stolen for at fighte sin fisk. Det var 
Michael, men efter 5 minutters fight sprang hans line. Den nste i stolen var 
englnderen John, som heller ikke havde heldet med sig, for hans fisk slap 
ogsâ af krogen. I mellemtiden havde vi andre ogsâ slidt for at holde linerne 
stramme og vikle linerne ud nár de krydsede hinanden. For mit eget vedkom-
mende havde hjulet vret tømt for line 2 gange, sà der skulle rulles til, da tu-
nen igen bestemte sig for at komme op fra dybet. Den nste der kom i stolen 
var Tim, og da der kun var 3 tun tilbage var vor skipper meget ivrig for at der 
ikke skulle mistes flere, Tim sled godt I det, 09 efter flere lange udløb og en 
fight pa 45 mm. kom tunen til syne, det gay et gisp i os alle, det var en ordent-
hg basse, der gik yderligt 15 min. inden fisken blev gaffet og med meget be-
svr hevet over rlingen. 

Den nste der skulle I stolen var sà mig, sikken en fed fornemmelse at sidde 
der med den kmpe fisk man altid har drømt om, mrke det kolonorme ryk 
det gay, nàr den drenede ned I dybet. Der skulle krfter og stdighed til, for 
nar man troede, at fisken var ved at vre oppe drenede den sku ned I dybet 
igen, men efter 1 time fik jeg endelig dyret at Se, sikken en Tun basse noget 
større end Tims. Der skulle virkelig slides for at fa den ind over rlingen. Hvor 
skønt at se den flotte fisk pa dkket, og jeg var den heldige lystfisker. Den 
sidste der skulle I stolen var sa Erling, 09 dette var ikke uden dramatik, da 
øjerne pa stangen begyndte at springe af, sâ vi matte prove at binde dem fast 
med nylonlmne, og Erling skldte skipper ud for at det var noget lorte grej, og 
efter 11/2  time I stolen kom dagens flotteste Tun op til overfhaden, sâ ale 
sknderier mellem skipper og Erling var glemt. 
Der Ia de 3 flotte Tun, mere end vi overhoved havde drømt om, og at det var os 
3 der var sammen gjorde det ekstra sjovt. Da vi kom I havn var rygterne nàet 
nd til land, Der var sort af mennesker pa kajen. Det en fed fornemmelse, at 
skulle have vejet Tunene. Forst Tims 107 kg sà min 132 kg og til sidst Erhings 
135 kg, skippers ejne rullede som en spilleautomat, kassen var skoret, og han 
fik sagt undskyld til Erling for at stangen ikke vail orden. 
Den aften blev det fejret med champagne, og det endte da ogsâ med at vi var I 
byen til kI. 5 om morgenen, sikken en dag. 

JAN BJØRN NIELSEN 
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HARASJOMALA 

Fredag den 5. September om eftermiddagen dampede 5 personer fra NEPTUN at-
sted til HarasjomIa i Blekinge Det var Jan (ham med den store tun), Leif, Ulf, Jens 
og undertegnede, som optimistiske skulle udforske det svenske. 

Med diverse forsinkelser og sightseeingture mødtes vi sâ ved hytten Ca. kI. 20:00. Vi 
var trtte og tndte, sà hvad var bedre end at de først ankomne kunne byde de 
sidste pa en dejlig kold 01. 

Hytten var en moderne svensk "Stuga" med plads til 6 personer og ellers alt, hvad vi 
kunne ønske af udstyr. Hytten Ia pa selve Harasjomála omrâdet, som er et meget 
smukt sydsvensk skovomràde. Aftensmáltidet trak Inge ud, vi skulle jo ogsâ dis-
kutere fiskeudstyr, men vi vagnede "friske" kI. 7 og Mar til dagens fiskeri. 

Omrâdet, hvor man kunne fiske var stort, og bestod at flere soer, hvor man I nogle 
udsatte orreder. Selvfolgelig kunne man med nogen ret kalde fiskeriet efter orreder 
for Put & Take; men den oprindelige og vilde natur kompenserede fuIdstndigt for 
dette. Planerne var, at vi den forste dag skulle fiske efter orreder i søerne. For fro-
kost fik Jan og Jens hver en fisk, som vi andre inddrog som en del af vores frokost. 
Eftermiddagen blev viet til fiskeri samt en velfortjent lur. Fisk fik vi dog ingen af. 

Nste dag - sondag - stødte Dane og Henrik sà til Os om morgenen. De skulle have 
medbragt morgenbrod. Prøv aidrig at kobe morqenbrød i Sverige søndag morgen. 
Heldigvis havde vi nok mad i huset Denne dag skulle vi forsøge os i et kunstigt an-
lagt strømvand, hvor man pumper vand md fra en so, hvorefter det lober ud i en an-
den. Dette strømvand er kun for fluefiskere. Vi havde desvrre kun 5 licenser til 
dette vand, sâ Jens og Jan lejede en bad og tog ud pa en se Stromvandet var me-
get naturiro og der var ogsá mange fisk i vandet. 

Vi fik nsten alle fisk pa denne tur, og vi der ikke havde vret der for var meget 
betagede at naturen og fiskeriet. Vi skal i hvert fald derop igen! 

Frank Lynge Larsen 
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TURPROGRAM 

HAV-TURE 11997 

Søndag d. 16/11 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 

Mandag d. 29/12 SKJOLD, Helsingor kI. 7:00 til 12:00 	*) 

Søndag d. 11/1 	SKJOLD, Helsingor 	 kI. 7:00 til 12:00 

Søndag d. 8/2 	SKJOLD, Helsingor 	 kI. 7:00 til 12:00 

Søndag d. 1/3 	SKJOLD, Helsingor 	 kI. 7:00 til 12:00 

Søndag d. 10/5 	SKJOLD, Vedbk 	 kI. 7:00 til 12:00 

*) NYTARSTUR DEN 29. DECEMBER 1997 

Turen mandag den 29 december 1997 er den traditionelle nytàrstur, som foreningen 
I lighed med de foregàende är afvikler. 

Foreningen har booket hele SKJOLD, og han afsejler som ved de øvrige ture fra 
Helsingor ved Kronborg Kajen. 

Der er chance for den store nytarstorsk forhãbentlig spkket med Ikker rogn. Det 
er da nogen andet 09 sundere end al den fede julemad. 

Mod talrigt op. 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er 11997 150 Kr. Der ydes dog en rabat til yore 
yngste juniorer pa 30 Kr. 
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Der er til disse ture kun reserveret 12 pladser. 
Heldagsture 09 specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes ønsker. 
TILMELDING: Henrys Fiskegrej (se side 2 i bladet). 
AFMELDING: Henry's Fiskegrej senest fredagen weekenden for turen afvikles. 

ARETS POINTSTILLING 1996 - 97 

TorskeDoka!en 
Niels E. Modvig Torsk 8.7 kg foreningstur 
Tommy Persson Torsk 7.5 kg foreningstur 

Saltvandspokalen 
Henrik Moller Skrubbe 0.960 kg 80 point 
Mikkel Hald Rødsptte 0.800 kg 46 point 

Trolling pokalen 
Henrik Mortensen Havorred 4.8 kg 96 point 

Put & Take pokalen 
Henrik Mortensen Regnbueørred 4.9 kg 163 point 
Rene Nielsen Bkørred 1.3 kg 130 point 
Martin W Nielsen Regnbueørred 3.3 kg 110 point 
Jørgen Thomsen Regnbueørred 3.1 kg 103 point 

Ferskvandspokalen 
Mads Scheibye Aborre 1.05 kg 87 point 
Mads Scheibye Sandart 2.7 kg 54 point 

Mede pokalen 
Martin Rasmussen 	Karpe 	 9.0 kg 	113 point 

Pokal for wdelfisk 
Jørgen Thomsen 	Havørred 	3.0 kg 	67 point 
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T*1 

NEPTUN's Pokaler 

Torskepoka!en 

Vandrepokal I rent søIv. Tildeles for størst fangede torsk pa en at foreningen arrangeret tur. Fan-
geren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme til nste pokalárs afslutning, 
Nor man sá modtager et krus med hàndmalet bomrke. 

Saltvandspoka!en 

En evigt vandrende pokal Den tiIdees for den enkeittisk, der i ârets lob har opnáet de højeste 
point efter følgende pointskala, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fiskearter er sat hI 100 
point Pointene udregnes deretter proportionalt 

Berggylte 125 kg Brosme 3,0 	kg 
Havkat 4,0 kg Pighvar 3,0 	kg 
Hornfisk 1,1 kg Rødsptte 1,75 kg 
Hvilling 1,0 kg Rødtunge 0,4 	kg 
sing 0,5 kg Rødfisk 1,0 	kg 

KulIer 3,0 kg Sej 6,0 	kg 
Kulmule 4,5 kg Sild 0,6 	kg 
Lange 8,0 kg Skrubbe 1,2 	kg 
Lubbe 4,0 kg Torsk 15,0 	kg 
Makrel 1,5 kg Tunge 0,8 	kg 

Fangeren far sit navn indgraveret og har pokalen til nste pokalárs afslutning, samtidigt udleveres 
del en erindrings plakette til eje. 

Ferskvandspokalen 

Vandrepokal i sølvplet som tildeles for den gedde, sandart eVer aborre Ira dansk fiskevand, den 
ârets lob har opnáet det højeste antal point elter den efterfølgende pointskale, Nor nedennvnte 
pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes derefter proportionalt 
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Gedde 	 8,0 kg 	 Aborre 	 1,2 kg 
Sandart 	 5,0 kg 

Fangeren fr sit navn indgraveret i pokalen og har denne til nste pokalârs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette Iii eje. 

Pokal for wdelfisk 

Vandrepokal I rent sølv, som tildeles den som I Danmark har fanget den enkelte fisk, som har gi 
vet flest point Fisken skal vre fanget i Ater, seer eller pA kyst, som man kan betragte som de 
naturlige tilholdssteder for fisken (altsâ ikke Put & Take). 

Pokalen tildeles den, der i árets lob har opnet det hejeste antal point efter den efterfelgende 
pointskala, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregm 
derefter proportionalt. 

Bkerred 	 1,0 kg 	 Kildeerred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Haverred 	 5,0 kg 
Seerred 	 3,5 kg 	 Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren f5r sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende til nste pokalârs afslutning 
Samtidigt 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 & Ta 
vand. 
Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter pro-
portionalt 

Bkorred 	 1,0 kg 	 Kildeørred 	 1,0 kg 
Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren fr sit navn indgraveret i pokalen og har denne stende Iii nste pokaIrs afslutning 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 

Mede pokalen 

En vandrepokal i selvplet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som opnár 
hejeste pointtal. 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes derefter pro-
portionalt. 
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Brasen 3,50 kg Grskarpe 5,00 kg 
Knude 3,00 kg Karpe 8,0 kg 
Karusse 150 kg Rimte 2,50 kg 
Rudskalle 100 kg Skaile 0,70 kg 
Suder 2,75 kg Al 175 kg 

Da medefisk i høj grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto were rimeligt 
Fangeren far sit navn indgraveret I pokalen og har denne stâende Iii nste pokalàrs afslutning. 

Samtidigt udieveres en erindrings piakette tii eje. 

Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokai I sølvplet der gives til den all-round tisker, som samiet - d v.s hvor summeri at en 
saltvandsfisk og en ferskvandsfisk - opnár det højeste pointtai. 

Nedennvnte pointtal for de forskeiiige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter pro-
portionalt Fiskene skal fanges i bade ferskvand 09 saltvand, men en og kun en at hver at de ne-
dennvnte arter glder ved den endeiige pointudregning. 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 1,20 kg Havørred. bad 6,00 kg 
Bkørred 1,50 kg Havørred, kyst 4,0 kg 
Gedde 8,00 kg Homfisk 1,10 kg 
Havørred 4.00 kg Ising 0.50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrel 1,50 kg 
P & T ørred 6,00 kg Redsptte 1,75 kg 
Sandart 5,00 kg Skrubbe 1,20 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15,00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal I sølvplet der gives til den fanger at en enkeit fisk fanget i Danmark, som opnár de 
højeste pointtai 

Samme pointtai, som er benytlet ved pokalen for aedelfisk, skai benyttes for de fisk, der giver 100 
point Pointene udregnes derefter proportionait. 

Pokal for "Arets lystfisker" 

Denne pokai i tin tiideies det mediem at foreningen, som ved en sriig indsats i ord elier gerning 
har gjort sig fortjent til denne hder. Motiverede forslag bør sendes til bestyrelsen i god tid sale-
des, at denne har det bedst muiige grundlag for uddelingen. 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen 09 har denne stáende til nste pokalârs afsiutning. 
Samtidigt udleveres et gavekort til Henry's Fiskegrej, 
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Reg/er vedrørende uddeling af pokaler 

Det er en forudstning, at alle fisk er farigede under forhold og med grejer. som kun dkkes at 
moralbegreber, der glder for sports- og lystfiskeri 

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et 
billede. Anmeldelsesfristeri for alle pokaler er 1 mned fra fangstdato. 

Ved pointlighed i en klasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. Er ogsâ 
disse liner lige tykke foretages lodtrkning 

Pokalret begynder 1. oktober og afsluttes det efterlølgende Ar d. 30. september. Pokalerne ud-
deles pa den ordinre arlige generalforsamling 

LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 
VINTERPROGRAM FOR 1997/1998 

Alle medeaftener er onsdage 

22. Okt. Aben kiubaften 
29 Okt. Aben kiubaften 

5. Nov. Aben kiubaften 
12. Nov. Aben kiubaften 
19. Nov NEPTUN's ordinre generalforsamling 
26 Nov. Aben kiubaften 
3. Dec. Rejseforedrag ved Bjorn Thomsen 

Se nrmere nedenfor 
10. Dec. Juleafslutning for medlemmerne 

-------- Juleferie --- ----- -------------------- 
7. Jan. Aben kiubaften 

14 Jan Aben kiubaften 
21. Jan. Aben kiubaften 
28. Jan. Aben kiubaften 
4 Feb. Aben kiubaften 

-- - --- -- -----  Vinterferie ----- 
18 Feb. Rejse film ved Alan Riboe (Se senere) 
25 Feb. Aben kiubaften 
4 Marts Aben klubaften 

11 	Marts Aben kiubafien 
18. Marts Aben kiubaften 
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25. Marts 	 Alaska filmaften ved Ole Haslund ? 
Se nrmere I bladet 

1. April 	 Aben klubaften 
---------------Páskeferie -------------------------------------------- 

15 April Aben klubaften 
22. April Aben klubaften 
29. April Aben klubaften 
6. Maj Aben klubaften 

13. Mal Hyggeaften. Sson slut. 
Mødested: Lokalerne nr. 69 09 73, Askevnget 10, 2830 Virum. 

De anferte mededage er files for bade Seniorer og juniorer 

Medetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialarrangementer kan indpasses elter medlemsønsker pa andre ugedage ved 
henvendelse til forenirigslormanden. 
Som srligt tilbud hi juniorerne vii der pa ovennvnte datoer sideløbende vre junio-
raktiviteter i lokale nr. 73 under ledelse at Lasse Steril og Martin K. Rasmussen. 
Nrmere herom ved vor ssonstart. 
Al pirkestøbnirig, grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregar i lokale nr. 73 
(vrkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder litteraturlsning foregár i vort lokale nr. 69 (klubiokaiet) 
Ret til aDndringer i det trykte program forbeholdes. 

FLUEFISKERI I YELLOW STONE 

Onsdag den 3. December 1997 vii Bjorn Thomsen holde et rejseforedrag ledsaget 
af DIAS om fluefiskeri i Yellow Stone i USA. Det er et meget smukt omráde, og hvis 
fiskeriet ogsà er godt vii det blive aile tiders aften. 

Derfor mod talstrkt frem. 

KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

Til gamle 09 nye medlemmer, som endnu ikke har deltaget i vort hue interne kursus 
en hue henstilling med en vognstang. 

"Kurset er absolut obligatorisk, hvis du tnker pa at leje foreningens motorer" 

Ring derfor sna rest pa tlf. 45 88 33 77 og aftal tid for dette! 
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il 

VEJRET I DANMARK 
August 1997 

Rekordvarm solrig august 

Med en mânedsmiddeltemperatur pa 20.3 C blev august 1997 sá ubetinget den 
varmeste kalendermaned i DMI's historie Den meget varme juli 1994 havde en mid-
deltemperatur pa 19.5 C og den hidtil varmeste august fra 1975 var pa 19.2 C. Ma-
nedens højeste temperatur, 32.6, C blev registreret i Sydjylland den 13. og 14. , og 
mánedens laveste temperatur, 6 2 C, i Midtjylland den 
4. De 6.2 C er i øvrigt den varmeste minimumtemperatur i en august, ligesom den 
laveste temperatur om natten til den 26. ved Christiansø ikke kom under 23.0 C. 
Dette er ogsa uset. antallet af sommerdage i august 1997 (temperaturen kommer 
over 25 C) blev ogsa rekord, nemlig 17 for landet som helhed i gennemsnit 

Med nok sà megen regn I den sidste uge af màneden kom augustnedbøren op pa 
64% af normalen. Mest nedbør fik Ringkøbing og Ribe amter Ca. 60 mm, mens der 
kun faldt 15-20 mm pa Bornholm. 

Solen skinnede I gennemsnit ud over landet i 133%  af normalgennemsnittet. Mest 
sol fik Bornholm 340-345 timer, mens der kom mindst sol, 265 timer, I Nordvestligsti 
Jylland 

Landstal 

Middeltemperatur 	20.3 CO 	(normal 15.7 CO) 
Nedbør 	 43 mm 	(normal 67 mm) 
Sol 	 292 timer (normal 219 timer) 
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Vejret I Danmark 
September 1997 

Soirig og temmelig tor september 

September 1997 blev, med en mánedsmiddeltemperatur pa 13.2 C, 0.5 C varmere 
end normalgennemsnittet over perioden 1961-90 Mnedens højeste temperatur, pa 
27 C, blev malt den 1. flere steder, og mánedens laveste temperatur, -0.1 C, blev 
registreret om morgenen den 28. pa Djursland. 
Nedbøren, i gennemsnit ud over landet, blev knap 60% at normalgennemsnittet. 
Mest regn fik Bornholm, 118 mm, mens Vestsjllands og Storstrøms Amter kun fik 
15 mm.  
Solen skin nede nsten 30 % mere end normalt Mest sol fik nordlige Vendsyssel, 
Ca. 225 timer, og mindst sol fik sydlige Midtjylland, ca. 160 timer. 

Landstal 

Middeltemperatur 	13.2 CO  (normal 
Nedbør 	 43 mm (normal 
501 	 191 timer (normal 

12.7 CO) 
73 mm) 

148 timer) 

  

Regler for benyttelse at NEPTUN's motorer 

I Udiejning sker kun til mediemmer med gyldigt "FR 1970 motorkursus og sikkerhed" 09 kontin-
gentkvittering Begge skai forevises inden udlejning. 

Kun mediemmer der er fyidt 18 Air kan leje motorer.  

2. UdIejning vii foregà fra"Henry's Fiskegrej', i dennes âbningstider. 
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3. Udiejning vii foregâ pa tølgende betingeiser: 

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 betaies ved udlevering at motoren 

Depositum vii blive tiibagebetalt ved aflevering at motor i hel 09 rengiort stand Leje 09 brnd 
stofforbrug modregnes i det betalte depositum 

4 Ved leje at motor tølger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 22,7 
L tank Tanken afieveres igen til fyidning hos Dane Henry. Der udleveres ekstra olie af Dane Hen-
ry, og kun denne ma benyttes. 

Ved leje at EL motor vii der medfølge et fuldt opiadet batten, som kan vare op til Ca. 8 - 10 timers 
forbrug 

5. Der udleveres ved leje aitid et st vrktøj og reservedele. Disse afieveres i samme stand/antal 
efter endt brug. 

Hvis der har vret problemer med udstyret, afleveres en rapport til Dane Henry, sàledes at disse 
kan afhjIpes 

6 Lejen for motorerne skai bruges til henIggeiser til service og evt. køb af riye motorer efter be-
boy. Dane Henry sørger for, at motorerne aitid er i en forsvarlig og sejikiar stand 

7 Ved leje at motor udleveres der materialer, som er en vejiedning i brug og anvendeise af disse. 
Denne vejiedning skal altid føiges for at opná den største sikkerhed til søs 

8. Bevidst overtrdeise af udieverede regler og mater,aie for benyttelse at foreningens motorer vii 
automatisk medføre eksklus,on af NEPTUN 

Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Det er med beklagelse vi I bestyrelsen ma konstatere, at den hidtidige udlánsordning 
for fiskevjdeofilmene ikke fungerer. Der er flu i et par tilflde bortkommet videofilm, 
09 der har i flere tilfIde vret alt for lange lanetider p6 filmene Ingen navne 
nvnt. 
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Filmene er derfor flu kun til forevisning i lokalet og kan ikke lanes med hjem Kun pa 
denne made kan vi sikre, at alle kan f6 Iejlighed til at se alie filmene. Man skal blot 
komme til klubaftenerne. 

Fiskelitteraturen vii fortsat kunne lanes af mediemmerne; men lanene skal gores sá 
korte som muiigt. Bestyreisen kan ikke tiliade, at bøger ligger hjemme hos medlem-
merne i lngere perioder f.eks. I ferierne. 

Overholdes dette helter ikke, vii vi vre nødt til at opkrve et depositum hver gang 
et mediem ønsker at One en bog med hjem. 

APROPOS ADRESSE/ENDRINGER 

Der er aitid mange adressendringer btandt yore medlemmer i foreningen Nogle 
ndringer meides hurtigt via de smà adressendringskort, som fàs pa posthuset. 

Andre far vi md som en title notits pa girokortet. Atter andre far vi meddeletser om via 
avispostkontoret, og i nogie tilflde maneder efter en flytning har fundet sted helt 
afhngigt af, hvornàr et blad er udkommet Enkelte er ogsã sá venlige at meddele 
flytninger via telefonen, som regel fordi de havde noget andet at spørge om samti-
digt. 

For jeres egen skyld bør vi kunne holde medlemskartoteket ajour, sàledes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vii bestyrelsen kan gore dette sà hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyreisens side denne title bon: 

BruQ post vsenets srná adressendringskort, nár I f/litter 

Disse kort er gratis og fâs pa atte posthuse, og meld sâ gerne flytningen inden den-
ne sker 

Pa forhánd tak. 
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MADRUBRIKKEN 

Disse efterársmáneder er højsson for sildefiskeriet, og ingen fisk kan vel son sil-
den varieres sà meget i tilberedning. S6 her er en ny en. 

STEGT SILO MED FRUGTER 

600 g sildefiletter 
1 tsk Paprika 
1 knivspids cayennepeber 
1 tsk. Salt 
25 g smør til stegning 
1 mangofrugt 
11/2 dl friskpresset appelsinsaft 
1 tsk. Hvidvinseddike 
1 tsk. Sel de vie rosa peberkorn 
1/2 spsk. Akaciehonning 
3 rode aebler 
Tilbehør: Rugbrød 

Sildefiletterne drysses med krydderierne, salt og steges i smørret Ca. 2 minutter pAi  
hver side Mangofrugten skrlles og skres ud I bade 

/Eblerne skres i bade. Appelsinsaft, vineddike, rosa peber og honning koges 
sammen i Ca. 2 minutter og vendes I frugterne. 

Frugterne serveres til fisken. 
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