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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    45 42 37 41                          
                                    Nøddehøj 16, 2840 Holte                              e-mail       henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                           46 56 14 00 
                                    Nærumvænge 138, 2850 Nærum                  e-mail       hvk@comxnet.dk 
 
Kasserer:         Leif Djurhuus                       28 90 15 13 
                                    Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund     e-mail   kasserer.neptun@gmail.com 
 
Sekretær og               Frank Lynge Larsen  23 60 98 88 
bladredaktør:             Østerbrogade 165 

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

 
Facebook og             Michael Bo Munck                                                                 26 36 30 96 
Web-ansvarlig:         Parkvej 67,2830 Virum                                  e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

neptun.dk 
 
Suppleant:                Dan Ekman  25 12 64 83 
 Uglevangen 3, 2830 Virum e-mail daninge@vip.cybercity.dk 
 
Klublokaler:             Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen,    Lokaler  Nr. 69 og 73 
                                Askevænget 10, 2830 Virum 
 
Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 
 
Turtilmeldinger:       Næstformanden 
  
Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 
Girokonto:               Lystfiskerforeningen  NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 
                                  Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: November  2016 

 
 
Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 
 
 
Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 
 
Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 
 

  

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:hvk@comxnet.dk
http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
 
 

NEPTUN er en forening for 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, samtidig 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:                  750 kr. pr. år 
Juniorer:  300 kr. pr. år 
Familier:                  950 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

Opfordring fra bestyrelsen 
 
Som i så mange andre frivillige foreninger gælder det også for Lystfiskerforeningen Neptun, at med-
lemmerne viser tilbageholdenhed når det drejer sig om at medvirke til at lede og udvikle klub-
aktiviteterne. Det er imidlertid absolut nødvendigt, at der regelmæssigt tilføres bestyrelsen nye kræf-
ter. De nuværende medlemmer har siddet i bestyrelsen i en årrække og vi efterlyser nye medlemmer 
af bestyrelsen for at få tilført ny inspiration og nye initiativer for at sikre klubben på sigt. Klubben har 
63 år ”på bagen” og skulle gerne blive meget, meget ældre. DERFOR meld dig under fanerne inden 
generalforsamlingen og kontakt formanden med dit tilbud om at indgå i bestyrelsen eller som supple-
ant. Det er meget vigtigt, og ikke så svært. 
 
Bladredaktionen efterlyser billeder og små artikler om medlemmernes fisketure. Det er ikke noget 
krav at fiskehistorier og billeder til hjemmesiden og til bladet skal være oplevelser fra klubture. Kom 
med jeres indlæg. Desto flere som skriver jo mere varieret og interessant bliver bladet. Og det er jo 
ikke noget besvær at sætte et par ord sammen og sende dem til redaktøren. 
 
Og så er der lige det med fangstrapporter. Send dem eller læg dem på hjemmesiden direkte. Pokal-
jagten for 2016 varer til 31. december. 

 
 
 

 

NEPTUN’S Hjemmeside 
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden inde-

holder planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den inde-

holder billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes 

det aktuelle og de tidligere blade. 

 

 

Gæstekort 
 

Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort, 
der giver ret til at benytte pågældende facilitet.  
Medlemmerne kan dog på ”www.fiskeringen.dk” booke en gæst til en båd eller et fi-
skevand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på 
Fiskeringens hjemmeside.  
  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Medlemskort 

 
Bestyrelsen arbejder konstant på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grej-
forhandlere m.v. og har derfor lavet et medlemskort, så man overfor forretningerne kan 
demonstrere, at man er medlem af NEPTUN og dermed er berettiget til fordelene. Når 
vi har opnået medlemsfordele vil I blive orienteret pr. mail. 
 
 
 

Ikke KOMBARDO men BOMBARDO 
 

Onsdag den 13. april var der lagt op til en spændende aften, hvor Jens Ryhl havde lo-
vet at demonstrere sin teknik med fiskeri med bombardo flod. Det blev en spændende 
aften hvor vi var 14 medlemmer, som alle fik gode tips. 
Jens startede med at demonstrere værdien af flourcarbon line ved ubeset at lægge 4 
stykker line i et glas med vand og lod folk gætte hvor mange linestykker der var i glas-
sen. Der blev højst gættet på 3 – flourcarbon linen var simpelt hen ikke til at få øje på. 
Så må vi jo tro på at fiskene heller ikke kan. Så fik vi råd om hvordan man bedst und-
går linekludder i kastet og dernæst fik vi undervisning i endegrej med flere forskellige 
”lokkere” – fra små spinnere til gennemløbere, jigs, blink mv. Han talte godt for kystfi-
skeri i nærheden af Mølleåen, men de af de fremmødte som skulle til Harasjömåla i 
begyndelsen af maj fik virkelig mod på at forsøge nogle af Jens’s forslag i kampen 
med de svenske ørrederne. 
 
 

 
 

MATERIALER TIL BOMBARDO FISKERI 
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FANGSTRAPPORTER 
 

 
SÅ DRIVER VI MED JUVENTUS 

 

For nogle år siden arrangerede klubben 2 buleture i vintermånederne men flere af 
medlemmerne ønskede at erstatte den ene med en såkaldt ”drivtur” hvor der ikke mål-
rettet sigtes efter koncentrationerne af gydetorsk men fiskes mere bredt – og sådan 
blev det så. I år var ”drivturen” lagt den 5. marts, hvor klubben havde lejet Juventus, 
som har plads til 12 personer. 
Desværre fik vi i sidste øjeblik afbud fra to sygdomsramte medlemmer så vi var kun 10 
mand høj, som stod ud fra Helsingør klokken 07:00 med Anders ved roret. Selv med 
”fuldt hus” er der rigtig god plads på Juventus, så vi 10 havde rigelig plads til store 
armbevægelser . Vejret var ok med lidt rigelig vind fra starten, men det blev bedre op 
ad formiddagen. Strømmen var nordgående og acceptabel. 
Anders satte kurs Kobberværket hvor vi startede fiskeriet og senere søgte lidt sydlige-
re og så tilbage nord for værket. Fiskeriet var ”lidt tyndt”, men det lykkedes da alle at 
lande torsk med den største på 4,0 kg. til Bent Ole. Det blev i alt til 45 torsk og en en-
kelt sej. Og så var der jo lige Niels, som fangede en imponerende søstjerne   
 
hl 

 
 

GAV DEN EN GOD FIGHT NIELS? 
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SØER TØMT FOR OVER 100 KG FISK I HARASJÖMÅLA 
 

Vi havde lejet Fiskeringen’s hytte i Mörrum fra den 8. til 12. maj for at gentage succe-
sen fra sidste år – hvis det ellers var muligt. Vejret havde i de foregående par uger væ-
ret koldt og blæsende men et vejrskifte kom belejligt og vi havde strålende vejr alle da-
ge med sol og op til 20 gr. – et vejr som normalt er alt for godt til at ørrederne er bide-
lystne. 
Sidste år fiskede vi én dag i Mjöldrängen hvor der sættes store fisk ud og én dag hver i 
Stasjön og Lilla Kroksjöen hvor der udsættes mindre fisk. Det år fangede vi i alt 19 ør-
reder mellem 650 og 3.200 gr. 
I år var vi så igen 10 mand men havde denne gang booket to dage i Mjöldrängen og 
én dag i Hallagyllet, som begge er søer, hvor der udsættes store ørreder. I begge søer 
havde vi også booket 2 robåde pr. dag så vi kunne skiftes til at fiske fra land og fra 
båd. Det fungerede fint. 
 

 
 

DET HØRER MED TIL DE TAPRE 
 
Vi ankom i løbet af søndag eftermiddag men de foregående lejere var godt nok sene til 
at få pakket deres grej, så klokken blev godt over 16 før vi kunne indtage ”fortet”. Godt 
indkvarteret gik Jan i gang med at tilberede flæskestegen, men ligesom sidste år hav-
de vi problemer med at få gang i ovnen og måtte søge hjælp hos Ellen, som satte sig i 
forbindelse med huspasseren. I mellemtiden forbarmede naboen sig over os og tilbød 
at vi kunne bruge hendes ovn. Stegen kom i ovnen og halvvejs igennem blev vi telefo-
nisk undervist i, hvordan vor egen ovn skulle tændes. Så hentede vi vor halvstegte 
flæskesteg hos naboen og fik færdigstegt den i vor egen ovn. Hun fik et kys på kinden 
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af Jan og en buket blomster af holdet. Aftenen var reddet . Der trænger gevaldigt til 
en brugsanvisning til den meget aparte ovn! 
Mandag morgen gik turen til Harasjömåla og der kom virkelig gang i fiskeriet. Det blev 
til mange brave kampe mand mod fisk (manden vandt ikke altid) og dagen sluttede 
med hele 15 landede ørreder. Om aftenen serverede Bent en formidabel gryderet. 
Tirsdag var det igen tidligt afsted og vi nåede op på at fange 10 ørreder. Denne dag 
tog vi det varme måltid midt på dagen i form af lækre pølser grillet ved Mjöldrängen og 
aftensmaden bestod så af smørrebrød, bl.a. med resterne af den lækre flæskesteg. 
Grill mestrene var Michael og Bent-Ole. 
Onsdag var det fortsat varmt med op til 20 gr. og det kan have været grunden til en lidt 
mindre fangst, selvom der blev kæmpet bravt. Det blev til 7 ørreder og om aftenen ser-
verede Henrik en meget lækker hjemmelavet Lasagne (mon ikke Judy har haft en fin-
ger med i spillet!). 
Summa summarum: en fantastisk hyggelig og vellykket tur med en overdådig fangst til 
Neptunerne. Det blev til 32 ørreder og alle fik fisk. Frank tog den mindste på 1,9 kg. 
og Henning ”Blik” den største på 4,4 kg. Den samlede vægt blev 103,0 kg. Et gen-
nemsnit på 3 fisk/10 kg. pr. mand!   
 
hl 
 

PS   Som et kuriosum kan nævnes at Hans, som var blevet opholdt af presserende 
arbejde, først ankom mandag midt på eftermiddagen og efter blot 6 kast fangede han 
en ørred på 3,2 kg. Han måtte desværre køre hjem igen allerede tirsdag formiddag. 
Men han var en meget glad mand. 
 

 
 

MICHAEL KAN FANGE FISK 
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FLADFISKETUR MED MARIANNE F 
 

 
 

ER DER FISK? 
 

Den 21. maj var det blevet tid til forårets fladfisketur. Vejret var fint og Marianne F, som 
normalt ligger i Rørvig, mødte os som sædvanlig til tiden i Hundested Havn. I år var vi 
14 deltagere, som fik en rigtig hyggelig og givtig tur i den nordligste del af Isefjorden. 
Klubben havde som tidligere sørget for rigeligt med børsteorme og der blev virkelig ha-
let ”flade” ombord. Det blev til i alt 335 fladfisk – i snit 24 pr. mand. Ny rekord! Leif 
Djurhuus præsterede at fange 38 stk.! Det var ikke de største fisk i mands minde, hvil-
ket man jo heller ikke kan forvente på denne tid af året, men der blev taget mange i 
rigtig pæne størrelser. Den næste fladfisketur bliver med Fyrholm den 8. oktober fra 
Helsingør, hvor vi kan forvente betydelig større fladfisk. 
 
hl 

 
 

LEIF KAN IKKE NØJES MED EN AF GANGEN 
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AFTENTUR MED FYRHOLM 
 

 
 

På baggrund af den barske aftentur sidste år var det en fornøjelse at have det gode 
sommervejr tilbage på vor traditionelle sommer aftentur fra Kalkbrænderihavnen. I år 
var vi 18 mand som den 22. juni stod til søs med Lars Pryds på det gode skib Fyrholm. 
Vejret var som sagt fint; varmt med ringe vind og moderat strøm. Som i tidligere år, 
med sidste år som en undtagelse, foregik fiskeriet ca. 15 minutters sejlads fra havnen 
på 10 til 12 meter vand. Fiskeriet var i top med en fangst på 145 torsk – i snit 8 torsk 
pr. mand, og alle fik fisk. Henning ”Blik” var ikke til at styre, og modtog gerne fiske fra 
sidemanden, så han endte op med 20 stk.! Han rensede efter sigende fisk til kl. 2 om 
natten. Største torsk på 3,4 kg. tilfaldt Jan. 
 
hl 

 
 

DE 2 GAMLE HVILER SIG PÅ AFTENTUREN 
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MØDEPROGRAM FOR 2015/2016 

             
          Første møde efterår 2016:      17-08-2016 
          Sidste møde efterår  2016:      14-12-2016 
          Første møde forår 2017:          04-01-2017 
          Sidste møde forår 2017:          10-05-2017 
 

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, flue-
binding, 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. 
 

 
 

AFTENSMAD I HARASJÖMÅLA 
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POKALJAGTEN 2016 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
     Bent-Ole Hansen (05-03-2016)            Torsk 4,0 kg                               26 point  
     Jan B. Nielsen (22-06-2016)                 Torsk 3.4 kg                               20 point 
     Andreas Andkilde (06-02-2016)           Torsk 2.7 kg                               16 point         

  

TROLLING POKAL 
                         

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                     

TORSKEPOKALEN 
  

PUT & TAKE POKALEN 
                      

FLADFISKEPANDEN 
 

FERSKVANDS POKALEN 
 

ALL-ROUND POKALEN 
 

  
 

Lad os nu være bedre til at tilmelde i 2016 
   
                     Der er masser af muligheder 
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2016 
 
LØRDAG 10/9 2016      07:00-12:00       TORSK/SILD, VEDBÆK, JAWS                        10 pladser 

LØR-LØR 24/9-1/10 2016                        LAKSEFISKERI I LAGAN                8  Pladser UDSOLGT 

LØRDAG 8/10 2016      07:00-12:00        FLADFISK, HELSINGØR, FYRHOLM        ***  15 pladser 

FREDAG 25/11 2016     19:00-?               JULEFROKOST                                         mange pladser 

ONSDAG 28/12 2016    07:00-12:00        NYTÅRSTUR, HELSINGØR, JAWS           ***  15 pladser 

 

*** STJERNETUR  

På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk 
der 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. 
 
TILMELDING TIL BÅD- OG KYSTTURENE: 
Henrik Klentz  46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 
 
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk    

 

  

mailto:hvk@comxnet.dk
mailto:henning@loesch.dk
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POKALER FOR NEPTUN 
 
  

Pokalåret går fra 1. januar til 31. december. 
 
Fisk der indgår skal være fanget i Danmark, Færøerne eller Grønland og behørigt til-
meldt. For fisk fanget fra båd skal afskibningshavnen være samme område. 
 
Det er en forudsætning, at alle fisk er fanget under forhold og med grej, som kun dæk-
kes af de moralbegreber, der gælder sports- og lystfiskeri. 
 
Fisk skal tilmeldes et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ved at sende en no-
tits til web koordinatoren. 
 
For fisk fanget på NEPTUN’s ture vil de to største af hver art omtalt i fangstrapporten 
automatisk indgå i pokaljagten. Modtages fangstrapporter om andre fisk fra turen vil de 
naturligvis indgå. 
 
Om ønsket kan vinderen opbevare sin pokal hjemme indtil næste uddeling. 
 
Tabellen nedenfor angiver den vægt, der giver 100 point. Point for andre vægte udreg-
nes proportionalt. 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
Pointmæssigt største ædelfisk. Fisk, der er fanget ved trolling eller ved Put & Take 
vande, er undtaget.   
 

SALTVANDSPOKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget i saltvand eller brakvand. Trolling fisk undtaget. 
 

        FERSKVANDSPOKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget i ferskvand. Ædelfisk undtaget. 
 

PUT & TAKE POKALEN 
Pointmæssigt største ædelfisk fanget i Put & Take. (Til all-round pokalen indgår  
Put & Take ædelfisk med den halve vægt). 
 

TROLLING POKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget ved trolling. Til all-round pokalen indgår trolling-fisk 
med den halve vægt. 
 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 August 2016 15 

TORSKE POKALEN 
Pointmæssigt største torsk fanget ved en af Neptuns arrangerede ture. Fisk der er re-
gistreret her, tælles ikke med ved beregningen ved mesterskabspokalen, da deres po-
int er registreret ved Saltvandspokalen. 
 

FLADFISKEPANDEN 
Den største fladfisk tilmeldt en af de andre pokaler og fanget på en af vores ture. 
 

ALL- ROUND POKALEN 
Summen af pointene af alle en lystfiskers anmeldte fisk. (Point for fisk fanget ved trol-
ling eller P&T vande, skal dog halveres). Kravet er mindst én fisk fra ferskvand og én 
fra saltvand. Torskepokalen indgår ikke i beregningen. 
 

 

VÆGT AF FISK TIL 100 point 
 

Aborre 1.6 kg  Helt 2.5 kg  Rødding 1.5 kg 

Asp 5.0 kg  Hestema-
krel 

0.7 kg  Rødspætte 1.9 kg 

Berggylte 1.7 kg  Hornfisk 0.9 kg  Rødfisk 2.0 kg 

Blågylte 0.5 kg  Hvilling 1.5 kg  Sandart 6.5 kg 

Brasen 4.2 kg  Indsølaks 9.0 kg  Sej 12.0 kg 

Brosme 8.0 kg  Ising 0.7 kg  Sild 0.5 kg 

Bækørred 3.5 kg  Karudse 1.7 kg  Skrubbe 1.0 kg 

Canada Rød-
ding 

4.0 kg  Knude 4.5 kg  Skalle 0.7 kg 

Døbel 2.4 kg  Kuller 2.0 kg  Skælkarpe 14.0 kg 

Fjeldørred 4.0 kg  Kulmule 3.0 kg  Slethvarre 2.0 kg 

Fjæsing 0.4 kg  Lange 15.0 kg  Spejlkarpe 14.0 kg 

Flire 0.6 kg  Laks 14.0 kg  Stalling 1.5 kg 

Gedde 12.0 kg  Lubbe 6.0 kg  Stenbider 2.0 kg 

Rød knurhane 
Grå Knurhane 

2,3 kg 
0.7 kg 

 Makrel 1.2 kg  Suder 3.0 kg 

Græskarpe 8.0 kg  Multe 2.0 kg  Søørred 6.0 kg 

Havbars 1.0 kg  Pighaj 5.0 kg  Torsk 17.0 kg 

Havkat 5.0 kg  Pighvarre 3.0 kg  Tunge 0.8 kg 

Havtaske 5.0  Regnbueør-
red 

6.0 kg  Vimme 1.1 kg 

Havørred 7.0 kg  Rimte 2.6 kg  Ørred  (an-
dre ) 

3.5 kg 

Helleflynder 30.0 kg  Rudskalle 1.2 kg  Ål 1.5 kg 
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LA FAMILIA DISKUTERER 


