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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    40 83 23 00                          
                                    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:         Grankogle Allé 3, 2670 Greve                               e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

neptun.dk 
 
Suppleanter:              Dan Ekman   25 12 64 83 
 Uglevangen 3, 2830 Virum e-mail daninge@vip.cybercity.dk 
 
 Andreas Shäffer Andkilde  53 38 37 01 
 Estersvej 26B, 2900 Hellerup e-mail andkildea@gmail.com 
 
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 2017 

 
 
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 
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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 

 
 

Så starter vi på en frisk efter en vejrmæssig trist sommer, men vi håber at alle alligevel 
har samlet kræfter til nye udfordringer såvel i det arbejdsmæssige som på den fritids-
mæssige front. I Neptun starter vi igen med første klubaften onsdag den 16. august 
og vi håber at se mange medlemmer til de ugentlige klubaftener. 
Vor IT ansvarlige Michael Bo Munck har været særdeles flittig hele sidste vinter og det 
er med en vis stolthed at vi kan annoncere at han nu har fuldført arbejdet med at læg-
ge samtlige udgivelser af Neptun Bladet på klubbens hjemmeside. Der er rigtig 
meget interessant læsning og det kan stærkt anbefales at kigge bladene igennem. Det 
første blad er fra 1977!!! 
Jørgen O. Rasmussen, tidligere mangeårig formand for Neptun, har doneret et por-
selænsfad til klubben. Se brevet fra Jørgen på side 5. Jørgen skal have tak for fadet. 
 
 

 
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 til to gæster til en båd eller 
et fiskevand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere 
på Fiskeringens hjemmeside.  
 
 
 
 

NYE REGLER FOR TORSKEFISKERI 
Gældende fra 1. januar 2017 

 
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i EU. Resultatet 
blev at Danmark i 2017 skal skære ned på torsk fanget i den vestlige Østersø med 56% mens kvoten 
i den østlige Østersø (nord og  øst for Bornholm) bliver nedskåret med 25%. 
Erhvervet har så krævet at lystfiskeriet også skal bidrage som følger: 
 

Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 5 torsk i perioden 1.april til 31. januar.  
I februar og marts må højst hjemtages 3 torsk dagligt. 
I visse områder i vestlige Østersø (mellem Sjælland og Bornholm) findes torskens 
gydepladser, og der er den totalfredet i februar og marts. 
 

Små torsk må gerne genudsættes.  
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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 kan man 

på hjemmesiden læse det aktuelle og alle tidligere udgaver af Neptun Bladet. 

 
 

FAD TIL KLUBLOKALET 
 

Jørgen O. Rasmussen, tidligere mangeårig formand for NEPTUN, skriver: 
 
”Min afdøde moster var en habil hobby porselænsmaler som bl.a. fandt inspiration i 
forsiden af svenske NAP og NYT, årgang 1979. Hun malede fadet dengang til min 
fødselsdag. Under oprydning i kælderen fandt jeg fadet og overlader det hermed til 
ophængning ude i klublokalet. 
M.v.h.   Jørgen O.” 

 

 

FANGSTRAPPORTER 
 
 

DRIVTUR MED JUVENTUS 

 
 

FORVENTNINGENS GLÆDE 

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Så kom vi til den årlige drivtur med Juventus den 4. marts 2017. Vores formand kunne 
ikke komme fordi han var udenlands.  
Min bror Bent-Ole og jeg ville møde op tidligt for at overraske vores kasserer. Men jeg 
tror at man skal møde kl. 04 hvis man skal komme før ham. Da vi kom til skibet var det 
helt mørkt. Jeg sagde til brormand at det kunne være at vi nåede det denne gang. Men 
ak, hvem kommer gående bag os; det gør såmænd vores kasserer. Vi hyggede os 
med morgenkaffe og lidt efter lidt kom alle Neptuns medlemmer der havde meldt sig til 
turen.  
Personligt synes jeg det er synd at der ikke kommer flere med på disse ture. Når man 
tænker på hvor mange medlemmer vi er, så er det altid den faste gruppe der møder 
op. Og det til trods for, at turene på Sundet er både lærerige og altid sjove - uanset 
hvor mange torsk vi fanger. Og jeg kan kun opfodre vores mange medlemmer til, at 
tilmelde sig via vores hjemmeside. Vi bider ikke - det er kun torsken der bider.  
Nå, det var et lille sidespring. Vi sejlede ud kl. 07 og lagde os ovre på svenske side 
hvor vi blev hele dagen sammen med mange andre både. Kl. 11:15 blev der ringet ind 
og vi satte kursen tilbage mod Helsingør. Vi havde et svært fiskeri pga. stærk strøm og 
et noget plumret vand, men efter forholdene fik vi en OK fangst med den største på 
godt 2 kg. Det blev til 25 torsk til 10 mand og selvfølgelig havde ingen af klubmedlem-
merne mere med i land end det tilladte efter de nye regler. Alt i alt havde vi god tur 
brormand, klubben og jeg. 
 
Mbm 
 
 
 

PUT AND TAKE TUR MED BRORMAND 
 

Min kære bror Bent-Ole ringede til mig og spurgte om jeg ville med ud at fiske den 24. 
marts. Han havde læst at der skulle være sat en masse fisk ud i Simons Put and Take 
sø i Veksø. Jeg kunne godt trænge til en fridag, så vi aftalte at han skulle komme og 
hente mig. Men ak, min kone var kørt med mine husnøgler så Bent-Ole kørte i forvejen 
for at ”varme op”. Der ventede jo alle de her fisk kun på os; eller gjorde de?  
Jeg ankom en times tid senere og så Bent-Ole helt nede i den anden ende. Nå, jeg gik 
derudad med kaffen og basser fra bageren. Jeg klargjorde min 10 fod stang og et 
gammelt Abu Cardinal hjul som jeg holder meget af, og har fanget mange fisk med. 
Min bror fiskede med Jigs men jeg lagde ud med en gennemløber for jeg tænkte at jeg 
ville prøve noget andet. Vi hyggede os med en kop kaffe og en basse uden at der ske-
te noget nævneværdigt med fiskeriet. 
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MICHAEL KAN DA! 
 

I mellemtiden var der kommet ganske mange lystfiskere til, men det var ikke meget der 
blev taget. Min bror havde set en lystfisker tage en ørred på ca. 4 kg. Nå, tænkte jeg, 
så må jeg vel prøve noget andet, så efter kaffe gik jeg over til en kobberspinder som 
jeg havde succes med sidst jeg var i en Put and Take sø. Og der gik ikke mange kast 
før jeg fik hug. Min bror skyndte sig at hale ind mens jeg lod fisken gå lidt rundt i van-
det. Krogen sad rigtig godt. Heldigvis have min bror taget net med. Efter at fisken hav-
de gået lidt rundt, og efter at jeg havde haft et par forsøg på at få den tæt på, fik jeg 
den endelig ind til nettet. Pæn fisk på 3,4 kg.  
Det gav jo blod på tanden og vi fiskede alt det vi kunne. Mig med den ”forkerte” 10 fod 
stang og det ”forkerte” hjul som ifølge Bent-Ole begge var håbløst forældet. Han fiske-
de med nyt top tunet udstyr. Men han fangede ikke noget! Med sine bemærkninger 
gav han mig dog en god undskyldning til at opgradere mit udstyr, men det gamle grej 
kan jo stadig fange fisk! Det er jo ikke stangen og hjulet der fanger fisken men hvad 
der sidder ude for enden af linen og den teknik man bruger (og heldet!). Men det bed-
ste var at vi hyggede os hele dagen til solen gik ned, og når man så har fisk med hjem, 
ja så kan man ikke forlange mere.  
Jeg vil her lige nævne, at de ørreder vi fanger i Put and Take søer herhjemme ikke har 
den kvalitet og fight som de ørreder vi fanger på vores tur til Harasjömåla. På facebook 
kan man se mig fange en af de 5 ørreder jeg tog der i 2016. Den tog udløb på udløb 
og gav en super fight. Synd at vi ikke i Danmark kan levere samme kvalitet som sven-
skerne kan. Jeg glæder mig til turen til Harasjömåla i 2017  
 
mbm 
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BAGSVÆRD SØ, 26. APRIL 2017 (ONSDAG) 
 

Ugen før havde jeg været på søen for at fange en af enten de mange gedder eller de 
få sandarter. Solskinnet var totalt og vinden totalt fraværende – ligesom fiskene. Derfor 
bookede jeg efter hjemkomsten en tur mere – inden geddefredningen. 
 
De sidste dage før truede man mig med op mod 10 sekundmeter og masser af regn, 
men det lod jeg mig ikke narre af – og heldet var med mig. Ingen regn og næppe over 
8. Vindretningen var fra vest, men betyder jo smult vande i den tredjedel af søen, som 
ligger mod Bagsværdvej. ”Jamen er der ikke meget støj fra vejen?” spørger nogen. Jo, 
men som vennerne ved, har jeg mulighederne for at lukke ned for selv voldsom støj. 
 
Før frokost et par hug, som efter opstramning af linen ikke førte til mere. Så frokost 
ved sivene mod vest, hvor jeg fik besøg af en svane, som efter at have kigget over 
rælingen ind i båden og ved at stirre mig stift i øjnene overbeviste mig om at delemad 
var sagen.  
 
Halv to lagde jeg ud igen og efter tre-fire åretræk var der hug. Opstramningen viste at 
det var en god gedde, som jeg havde håbet på. Da den var sikret i nettet havde den 
også frigjort sig for woblerkrogene. Den blev belønnet med friheden – net og kroge 
havde til gengæld indledt et højst upassende forhold, som dog efter kuren med 
indklemning af modhager hurtigt blev opløst. 
 
Ud igen med woblerne og få minutter efter endnu et hug. Det var ikke så voldsomt og 
jeg tænkte egentligt det måtte være noget meget småt, siden den bare fulgte med. Det 
var bare en misforståelse. Nok fulgte den med, men den blev nede og ville ikke op før 
jeg tvang den til at vende. Og så kom overraskelsen – en smuk fed sandart, større end 
jeg før har fanget dem. Den ville endnu et par gange ned igen før den lagde sig på 
siden ved båden og blev taget op. Den var tung og jeg var glad. Klokken var kun et 
kvarter over to, så jeg havde indenfor tre kvarter landet to gode fisk. 
 
Hjemme igen ved femtiden var sandartens mål og vægt: 71 cm og 3,6 kg. 
 
Bent Roark   
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BENTS SANDART PÅ 3,6 KG, 71 CM 

 

DÅRLIGT VEJR MEN OK FANGST I HARASJÖMÅLA 
 

Vi havde lejet Fiskeringens hytte i Mörrum fra søndag den 7. til torsdag den 11. maj 
med henblik på tre dages fiskeri efter ørreder i Harasjömåla. Sidste år var jo en kanon 
succes med over 100 kg. ørreder til 10 mand på tre dage! 
I år var vi 8 mand tilmeldt og vi havde booket tre dages fiskeri i Mjöldrängen, som er en 
af de to søer, hvor der udsættes store ørreder. Fire mand havde ønsket også at have 
lejlighed til at fiske fra båd mens 4 kun ville fiske fra bredden. Så der blev booket 2 bå-
de til deling. 
Michael og Bent-Ole var så ihærdige, at de absolut også ville fiske om søndagen så de 
tog hjemmefra så tidligt, at de stod klar ved søen søndag morgen kl. 06:00. Det skal 
bemærkes at der er 2 timers kørsel fra Malmø til Harasjömåla! Her er Michaels beret-
ning om søndagens fiskeri: 
 
Min bror og jeg valgte at tage til Harasjömåla for at fiske før de andre fra klubben. Der 
var lovet godt vejr så vi pakkede vores biler og kørte kl. O2 søndag morgen for at være 
klar til at fiske kl. 06. Vi ankom til Fiskecamp kl. 05.20 for at hente vores fiskekort i 
skabet. Men der var ingen fiskekort, så vi skrev en seddel og lagde penge i skabet og 
kørte så ned til Mjöldrängen for at fiske. Senere på dagen kom chefen for Fiskecamp, 
Håkon, og fortalte at nogen havde stjålet vore fiskekort og fisket ovre i en anden sø, 
hvor de så også havde prøvet at stjæle en båd. Hvad de ikke vidste var, at Fiskecam-
pen er overvåget og at de var taget på overvågningskameraer, så der er gode chancer 
for at tyvene bliver fundet. Bent-Ole og jeg fiskede fra kl. 06 til 17 tiden. Bent Ole fik en 
ørred på godt 3 kg og jeg fik 3 på henholdsvis 1,7 kg 2,5 kg og 3,4 kg, hvilket må siges 
at være rigtig pænt. Vi havde det super sjovt og som altid er klubturene til Harasjömåla 
nogle jeg sætter meget stor pris på. Og jeg glæder mig allerede til næste år. 
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HENRIK MED FED BAMSE 

 
I løbet af søndagen ankom så resten af holdet, men desværre måtte Frank melde fra 
pga en rygskade og Hans kom først om onsdagen. Huset var gjort pænt rent og græs-
set slået af de tidligere lejere, som forlod huset kort før kl. 16. Affaldsbeholderen var 
helt fyldt, hvilket jeg bemærkede for det afgående hold men de sagde at den allerede 
var fyldt, da de ankom. I modsætning til forskrifterne fandt vi tomme dåser i affaldsbe-
holderen. Det er noget svineri når opslag i huset tydeligt pålægger lejerne selv at fjerne 
tomme dåser inden afrejse og når mulighederne for at fjerne almindeligt affald er be-
grænset af en enkelt lille affaldsbeholder . Efter aftale med Fiskeringens Husudvalg 
fjernede vi en gammel grøn sofa. Den nye er rigtig god men vi manglede et skab og 
nogle glas. 
Søndag aften hyggede vi og aftensmaden, en lækker hjemmelavet gryderet lavet på 
nakkekam, cocktailpølser og champignon, blev serveret af Bent Roark. Og efter Tira-
misu til dessert blev der også tid til en Irish Coffee inden sengetid ☺. Forventningerne 
til morgendagen var høje. 
Mandag morgen startede kampen. Vejret var overskyet med en let vind, men det var 
ganske koldt. Ikke desto mindre var der god fangst med 4 ørreder til Henrik, 2 til Mi-
chael, 2 til Bent-Ole og 1 til Andreas. Vi fiskede igennem og indtog frokosten i form af 
grillstegte pølser, brød og kartoffelsalat i læskuret ved søen. Aftensmaden blev til selv-
lavet smørrebrød. 
Der var frost natten til tirsdag og dagen var kold med tiltaget vind, regn og ind imellem 
let hagl. Ikke specielt behageligt. Men der blev alligevel taget fisk – Henrik, Michael, 
Bent-Ole, Andreas og Bent tog en ørred hver. Menuen fra mandag for såvel frokost 
som middag blev gentaget om tirsdagen. 
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Onsdag var også en kold dag med regn og kraftig vind. Dagens fangst blev 3 til Henrik, 
2 til Bent-Ole og en enkelt til Andreas. Og så var der lige en lille gedde til Henrik. Pga. 
sygdom i familien kom Hans først om onsdagen men nåede ikke at fange noget. Og for 
tredje dag i træk måtte jeg selv forlade søen uden fangst . Dagen rundedes af med 
en dejlig hjemmelavet mørbradgryde serveret af Henrik. Og igen blev der tid til en lille 
Irish Coffee inden sengetid ☺ 
Resultatet for turen blev at 6 mand i 3 dage fangede 20 ørreder på tilsammen 57,1 kg 
med den mindste på 1,7 kg. til Michael og de 2 største på 3,5 til henholdsvis Henrik og 
Bent-Ole. Hertil kommer selvsagt de fisk, som Michael og Bent-Ole fangede om søn-
dagen, som var periodens vejrmæssigt bedste dag. 
 
hl 
 

FLADFISKETUR MED MARIANNE F. 
 

Den 20. maj var dagen for klubbens forårs fladfisketur. I år havde vi tilmeldt 13 lystfi-
skere som alle, med undtagelse af Michael og Bent-Ole, stod klar ved kajen da Mari-
anne F lagde til kaj kl. 08:45. Michael og Bent-Ole, som jo plejer at være de første på 
pletten, nåede lige akkurat frem inden afgang. 
 

 
SOFIE ER KLAR - ER ALLE ANDRE OGSÅ? 

 
Vejret fra morgenstunden var varmt og næsten vindstille, men ved halv ni tiden vendte 
vejrguderne sig imod os og satte godt med blæst på. Heldigvis forblev det forholdsvis 
lunt og vi fik ingen regn, men blæsten generede dog fiskeriet så resultatet ikke kan stå 
mål med de sidste par år med Marianne F. Og det var ikke fordi der var for lidt børste-
orm. Klubben havde købt rigeligt ind. 
En enkelt måtte melde fra i sidste øjeblik men de resterende 12, med den yngste på 12 
år, lykkedes det dog at tømme Isefjorden for i alt 205 fladfisk. I gennemsnit 17 fisk pr. 
mand. Det var ganske pæne fisk med godt med ”sul på kroppen”, årstiden taget i be-
tragtning. Leif Djurhuus toppede listen med 25 flade. 
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Den næste fladfisketur bliver søndag den 8. oktober med Fyrholm fra Helsingør. 
 
hl 
 
 

AFTENTUR MED FYRHOLM 
 

I år var vi 19 mand som den 21. juni stod til søs fra Kalkbrænderihavnen med Lars 
Pryds og det gode skib Fyrholm. Vi var rekord mange som havde meldt sig til denne 
traditionelle aftentur fra kl. 17:00 til 22:00. Vejret var ok, om end lidt mindre vind ville 
have været at foretrække, men tørt og med en rimelig temperatur.  
Efter de nye begrænsninger omkring torskefiskeriet var turen planlagt som en kombi-
nation af torsk- og fladfiskeri men fortsat i området omkring 15 minuters sejlads fra 
Kalkbrænderihavnen.  
Det kneb lidt med at finde fisken men alle fik torsk og der blev landet en hel del rigtig 
pæne rødspætter. Det blev til i alt 75 torsk med de største på 2,5 kg. til henholdsvis 
Bjørn Lund Hansen og Jan B. Nielsen. 
 
hl 
 
 

 
 

SÅ SKIFTES DER TIL BØRSTEORM OG ?? 
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MØDEPROGRAM FOR 2017/2018 

             
         Første møde efterår 2017        16-08-2017 

          Sidste møde efterår 2017         13-12 2017 
          Første møde forår 2018            03-01-2018 
                          Sidste møde forår 2018            16-05-2018 
 

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. 
 
 

 
 

MON STRATEGIEN TILRETTELÆGGES TIL AFTENTUREN? 
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POKALJAGTEN 2017 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
   Jan B. Nielsen           Torsk 2.5 kg              15 point 
   Bjørn Lund Hansen         Torsk 2.5 kg              15 point 

TROLLING POKALEN 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                     

TORSKEPOKALEN 
 Jan B. Nielsen                Torsk 2.5 kg              15 point 
 Bjørn Lund Hansen        Torsk 2.5 kg              15 point 
      

PUT & TAKE POKALEN 
 Michael Bo Munch       Regnbueørred 3,4 kg   57 point 

                      
FLADFISKEPANDEN 

    
FERSKVANDS POKALEN 

 Bent Roark                    Sandart 3.6 kg  55 point 

 
ALL-ROUND POKALEN 

 
   

Der blev ikke fanget noget på buleturen. KOM NU IGANG
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2017 

 
SØNDAG 10/9 2017  07:00-12:00  TORSKE/SILDETUR, VEDBÆK, JAWS         10 pladser 

SØNDAG 08/10 2017  07:00-12:00  FLADFISK, HELSINGØR, FYRHOLM       *** 15 pladser 

FREDAG  24/11 2017  18:30-??:??  JULEFROKOST I KLUBLOKALET 

TORSDAG 28/12 2017 07:00-12:00  NYTÅRSTUR, HELSINGØR, SKJOLD      *** 15 pladser 

 LØRDAG  03/02 2018  07:00-12:00  DRIVTUR, HELSINGØR, JUVENTUS           12 pladser 

 LØRDAG 10/03 2018  07:00-12:00  BULETUR, HELSINGØR, FYRHOLM               8 pladser 

TOR-SØN    MØRRUM – HARASJÖMÅLA SØERNE 10 pladser 

LØRDAG 26/05 2018  09:00- 15:00 FLADFISK, HUNDESTED, MARIANNE F 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    
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NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 August 2017 16 

 
 
 
 
 

 
 

VORT NYE MEDLEM GUSTAV SVENDSEN FÅR GODE RÅD AF BJØRN 


