
  

 
 
 
 

 
 

Fyrholm og den smukke solnedgang over sundet 

 
 

    Lystfiskerforeningen NEPTUN 

 

                                                                                 Lyngby - Taarbæk 

                                                                                                       

                                                                               Nr. 2 August 2020  
                                                                                                      52. Årgang 
 

  



NEPTUN BLADET 
 

Nr. 2 august 2020 

2 

 

PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 

Formand: Henning Loesch  40 83 23 00 

 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk 

 

Næstformand: Jørn Qvist  20 32 92 80 

 Caroline Amalie vej 67A 

 2800 Kongens Lyngby                  e-mail jorn_qvist@hotmail.com 

 

Kasserer: Leif Djurhuus  28 90 15 13 

 Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund e-mail kasserer.neptun@gmail.com 

 

Sekretær og Niels Kjærgaard  40 60 63 14 

Bladredaktør: Klokkerbakken 7, 2830 Virum  e-mail n.kjaergaard@gmail.com 

 

Facebook og Michael Bo Munck  26 36 30 96 

Web-ansvarlig: Grankogle Allé 3, 2670 Greve e-mail     michael@intensiv-rengoring.dk 

 

Suppleanter: Dan Ekman   25 12 64 83 

 Vangeledet 8, 1.th., 2830 Virum e-mail danekman@outlook.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 

  

Girokonto: Lystfiskerforeningen  NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 

 Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 

 

Næste blad: November 2020 

 

 

Bidrag til Bladet:  Bidrag til Niels Kjærgaard eller Formanden og gerne som e-mail 

 

 

Fangstrapporter:  Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 

 

Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Niels Kjærgaard 

Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 
 

  

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:jorn_qvist@hotmail.com
mailto:n.kjaergaard@gmail.com
mailto:danekman@outlook.dk
http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/


NEPTUN BLADET 
 

Nr. 2 august 2020 

3 

                               
 
 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
 
 
NEPTUN er en forening for alle interesserede lystfiskere, som ved en 
organisation ønsker at fremme deres fælles interesse.  
Foreningen søger 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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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 fiskevand, man selv 
har booket og vil benytte. Prisen er 75 kr. per dag. Se nærmere på Fiskeringens hjemmeside.  
 
 

Regler for Torskefiskeri 
Gældende fra 1. januar 2020 

 
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i EU. Resultatet 
blev at Danmark skal skære ned på torsk fanget i den vestlige og østlige Østersø (nord og øst for 
Bornholm)  
Erhvervet har så krævet at lystfiskeriet også skal bidrage og derfor er de nye kvoter for 2020 nu som 
følger: 
 
Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 5 torsk i perioden 1.april til  31. januar. 
I februar og marts må man højst hjemtage 2 torsk dagligt. 

 
Små torsk må gerne genudsættes.  

 
 
 

NEPTUNS HJEMMESIDE 
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder planlagte 
fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den indeholder billeder fra forskellige akti-
viteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes det aktuelle og de tidligere blade.  
I lyset af Corona krisen vil vi også her annoncere eventuelle aflysninger af fisketure og arran-
gementer. Hold øje med hjemmesiden og dine indkomne emails. 

 

 

Medlemskort 

 
Bestyrelsen arbejder konstant på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grejforhandlere 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. 

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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FLADFISKERI PÅ EN TORSKETUR 
 
Den 9. juni 2020 havde 3 drenge, som alle har haft samme type kræft, bestilt en aftentur med Øby efter 
flade. Men de ringede fra rederiet dagen før og sagde at turen blev aflyst fordi der ikke var tilstrækkelig 
tilmelding. Æv, Æv - nu havde vi jo netop købt børsteorm. Men de tilbød os en dagtur i stedet og 
forsikrede os om at vi godt kunne fiske efter flade på en dagtur efter torsk. Så det accepterede vi. Én 
hoppede dog fra, men vi to andre tog så på dagturen til samme pris som for aftenturen - vi sparede 50 
kr. hver. Det var jo et OK bytte.  
Vi kom i god tid og fik en god plads og vi gjorde klar til at fiske efter flade. På det første stop var jeg 
den første og eneste der fik fisk på krogen. Det var en pæn torsk som tog ormen, men jeg satte den 
ud igen. Næste stop fik jeg så en flad på men den smed jeg også ud. På tredie stop fik jeg så en 
skrubbe og en torsk som begge kom ned i kurven. På et tidspunkt sagde skipper at der stod mange 
torsk lige under båden og jeg kastede ud igen. På vej ned tog en flot torsk på 2,5 kg den ene orm og 
en torsk på 1,5 kg. den anden orm. Det var mega sjovt at fiske med let grej og så med et fladfisketackle, 
som jeg selv havde bundet under et tackle kursus som Henrik havde holdt nede i klubben.  
 

 
 

Michales torsk på 2,5 kg 
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Jeg blev ved med at fiske med orm og fik også en rødspætte og en skrubbe mere - nå ja, også en torsk 
mere. Der var ikke mange der fangede meget på båden. Sikkert fordi der næsten ingen strøm var. Min 
makker og jeg fiskede kun med børsteorm og han fangede også pænt. Skipper og bestmanden kom 
ned til os og drillede os med at det jo ikke var en fladfisketur. Du fisker jo med bundtackle. Ja, sagde 
jeg, men se, alle de fisk der ligger i min kurv er taget på bundtackle med børsteorm. Skipper grinede 
og hans hjælper ville så gerne prøve med nogle af vores superorme som jo havde givet fisk hele dagen, 
næsten da.  
Solen skinnede hele dagen og vi havde en pragtfuld dag på Øresund med Øby, et skib som jeg aldrig 
har sejlet med før. Men jeg kan rigtigt godt lide skibet. Der er god plads og besætningen er mega flinke. 
Jeg fik så bådens første fisk, bådens største torsk og bådens eneste rødspætte. 
Det er det man kalder en god fisketur.  
 
Michael Bo Munck 
 

 
 

Michael med flot rødspætte 
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AFTENTUR MED FYRHOLM  

 
Man skal være i god tid når man arrangerer fisketure med populære både på populære tidspunkter så 
i lighed med tidligere lejede vi allerede i det sene efterår 2019 turbåde og reserverede pladser på 
turbåde for hele 2020. Det gjaldt selvsagt også klubbens eftertragtede aftentur fra Kalkbrænderihavnen 
i juni måned.  
Og så kom Corona Pandemien og alt blev lukket ned i begyndelsen af marts måned. Turbådene måtte 
indstille fiskeriet og senere, da forbuddet blev afløst af stramme restriktioner, måtte de kun sejle med 
8 lystfiskere på hver tur. En frygtelig situation for bådene som først mistede al indtjening og senere 
sejlede med kun 8 lystfiskere for blot at dække nogle af de faste udgifter. Nogle passionerede lystfi-
skere samlede penge ind på nettet for at støtte bådene – et prisværdigt initiativ. 
Vi havde lejet Fyrholm, som under normale forhold har tilladelse til at sejle med 36 lystfiskere, til en 
aftentur den 17. juni. I slutningen af maj blev restriktionerne lempet og Fyrholm fik tilladelse til at sejle 
med 27 lystfiskere men allerede på det tidspunkt besluttede vi, af hensyn til komforten og for at gøre 
det nemmere at holde god afstand, at vi ikke ville acceptere flere end 20. Turen var en stjernetur med 
præmie til den der fangede den største torsk og klubben ydede et betragteligt tilskud så medlemmerne 
kun betalte 150 kr. mens medlemmernes gæster måtte slippe 300 kr.  
 

  
 

Birgitte Holmer kan godt fange fisk 
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Vi mønstrede 19 mand og en enkelt kvinde og humøret var højt og forventningerne store. Vejret var 
perfekt med enkelte drivende skyer, temperatur omkring 20 gr. og en svag vind. Klokken 17:00 sejlede 
skipper, Martin Hubert, de godt 20 minutter ud til skrænterne omkring Københavns rev og der blev vi 
til han vendte skuden mod havnen omkring kl. 21:30.  
 
 

 
 

Henrik Mortensen fileterer torsk 
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Turen sluttede med en meget smuk solnedgang på vejen ind. Alle fangede flotte sommertorsk og alle 
fangede den tilladte kvote. Den største torsk på 3,1 kg. blev landet af Henrik Klentz som fik overrakt 
præmien i form af 1 Abu Garcia GT 30 pirkestang doneret af Forst & Jagthuset, Ulrikkenborg Plads 
2, 2800 Kongens Lyngby. 
 

 
 

Henrik Klentz får sin præmie 
 
Som kuriosum kan nævnes at Henning ”blik” ikke kunne nøjes med torskene. Han halede også en 
komplet fiskestang med hjul op fra bunden. Grejet var i bedste stand. Stang og hjul var øjensynligt tabt 
fra Fyrholm kun 3 dage tidligere. 
 
hl 
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Klubture og Arrangementer 2020-2021 

 
LØRDAG 05-09-

2020 
08:00 - 
14:00 

TORSK/SILD/MAKREL,  
TEISTEN FRA RUNGSTED 

Hele Skibet 
-20 pladser 

Klubtilskud 

LØRDAG 19-09-2020  
til  
26-09-2020 

LAKSEFISKERI  I  LAGAN 8 pladser 
 

LØRDAG 24-10-
2020 

12:00 - 
17:00 

FLADFISK  
MED SKJOLD FRA VEDBÆK 

15 pladser Børsteorm 
betalt af 
klubben 

FREDAG 27-11-
2020 

18:30 - 
??:?? 

JULEFROKOST I KLUBLOKALET Ubegræn-
set 

50 kr. plus 
lidt at spise 
eller drikke 

MANDAG 28-12-
2020 

07:00 - 
12:00 

NYTÅRSTUR   
MED JAWS FRA HELSINGØR 

15 pladser STJERNE-
TUR 

LØRDAG 23-01-
2021 

08:00 - 
14:00 

DRIV- / BULE TUR 
FYRHOLM, HELSINGØR 

10 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: 
Jørn Qvist 20 32 92 80 eller e-mail  jorn_qvist@hotmail.com 
 
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk    

 

MØDEPROGRAM FOR 2020 / 2021 
  
 Første møde efterår 2020 onsdag 12-08-2020 
 Sidste møde efterår 2020 onsdag 16-12-2020 
 Første møde forår 2021         onsdag 06-01-2021 
 Sidste møde forår 2021         onsdag 19-05-2021 
 Første møde efterår 2021     onsdag 11-08-2021 
 Sidste møde efterår 2021     onsdag 15-12-2021 

 
Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 
Mødetid alle onsdage fra klokken 19 til klokken 22. 
 
De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 

mailto:jorn_qvist@hotmail.com
mailto:henning@loesch.dk
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Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugedage ved hen-
vendelse til foreningsformanden. 
Grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værkstedet). 
Al film, foredrag, møder, litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublokalet). 
 
Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 

 

POKALJAGTEN 2020 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
Henning Loesch 18/01  Torsk 2,8 kg  16 point 
Michael Munck       09/06      Torsk 2,5 kg      15 point 
Henning Loesch      17/06 Torsk 2,0 kg 12 point 
Henrik Klentz 17/06 Torsk 3,1 kg 18 point 

 
 

TROLLING POKAL 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
 

TORSKEPOKALEN 
Henning Loesch 18/01  Torsk 2,8 kg  
Henrik Klentz 17/06 Torsk 3,1 kg 

 
PUT & TAKE POKALEN 

 
FLADFISKEPANDEN 

 
FERSKVANDS POKALEN 

Jan Bjørn Nielsen 19/05  Aborre 1,4 kg 88 point 
 

ALL-ROUND POKALEN 
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Jan Bjørn Nielsen med aborre på 1,4 kg 
 

Fanget i put and take ’Store Rosenbusk’ på en lille vobler HOT’NTOT 
Denne gode aborre giver Jan 88 point i ’Pokaljagten 2020: Ferskvands pokalen’ 
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NEPTUNS POKALER 

 
Pokalåret går fra 1. januar til 31. december. 
Tabellerne nedenfor angiver den vægt, der giver 100 point. Point for andre vægte udregnes proportio-
nalt. 
Fangster der indgår skal være behørigt tilmeldte (se nedenfor). 
 
 

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. Fangeren får sit navn indgraveret og har pokalen til næste pokalårs afslut-
ning. 
 

Bjerggylte 
Blågylte 
Brosme  
Havkat 
Havbars 
Havtaske 
Helleflynder 
Hestemakrel 
Hornfisk 
Hvilling 
Ising 
Kuller 
Kulmule 
Lange 
Lubbe 

  1.7 kg. 
  0,5 kg. 
  8,0 kg. 
  5,0 kg. 
  1,0 kg. 
  5,0 kg. 
30,0 kg. 
  0,7 kg. 
  0,9 kg. 
 
  0,7 kg. 
  2,0 kg. 
  3,0 kg. 
15,0 kg. 
  6,0 kg. 

Makrel 
Multe 
Pighaj 
Pighvar 
Rødspætte 
Rødfisk 
Rødtunge 
Sej 
Sild 
Skrubbe 
Slethvar 
Stenbider 
Torsk 
Tunge 
Ål 

  1,2 kg. 
  2,0 kg. 
  5,0 kg. 
  3,0 kg. 
  1,9 kg. 
  2,0 kg. 
 
12,0 kg. 
  0,5 kg. 
  1,0 kg. 
  2,0 kg. 
  2,0 kg. 
17,0 kg. 
  0,8 kg. 
  1,5 kg. 

 
 

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. Fangeren får sit navn indgra-
veret i pokalen og har denne til næste pokalårs afslutning. 
 

Gedde 
Sandart 

12,0 kg. 
  6,5 kg. 

Aborre   1,6 kg. 
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Pokal for ædelfisk 
 
Vandrepokal i rent sølv, som tildeles den som i Danmark eller på klubture i nordiske vande 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 i Put & Take). Pokalen tildeles 
den, der i årets løb har opnået det højeste antal point efter den efterfølgende skala. Fangeren får sit 
navn indgraveret i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. 
 

Bækørred 
Laks 
Søørred 

  3,5 kg. 
14,0 kg. 
  6,0 kg. 

Kildeørred 
Havørred 
Regnbueørred 

 
  7,0 kg. 
  6,0 kg. 

 
Put & Take pokalen 
 
En vandrepokal som tildeles den, som i et dansk Put & Take vand eller på klubture i nordiske Put 
& Take vande har fanget den enkelte fisk, som har givet flest point. Fangeren får sit navn indgraveret 
i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. 
 

Bækørred 
Regnbueørred 

 Kildeørred 
Ål 

 

 
 

Mede pokalen 
 
En vandrepokal i sølvplet som tildeles den som i Danmark eller på klubture i nordiske vande, har 
fanget den enkelte fisk, som har givet flest point. Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har 
denne stående til næste pokalårs afslutning. 
 

Brasen 
Knude 
Karusse 
Rudskalle 
Suder 
Græskarpe 

  4,2 kg. 
  4,5 kg. 
  1,7 kg. 
  1,2 kg. 
  3,0 kg. 
  8,0 kg. 

Rimte 
Skalle 
Skælkarpe 
Spejlkarpe 
Ål 

  2,6 kg. 
  0,7 kg. 
14,0 kg. 
14,0 kg. 
  1,5 kg. 
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Klubmesterskabs pokalen 
 
En vandrepokal i sølvplet som tildeles den all-round fisker, som samlet – d.v.s. hvor summen af én 
saltvandsfisk og én ferskvandsfisk – opnår det højeste pointtal. Fiskene skal fanges i både saltvand og 
ferskvand, men én og kun én af hver af de nedennævnte arter gælder ved den endelige pointudregning. 
Fangeren får sit navn indgraveret i pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. 
 

         Saltvand     Ferskvand 

Havørred, båd 
Havørred, kyst 
Hornfisk 
Ising 
Makrel 
Rødspætte 
Skrubbe 
Torsk 

  7,0 kg. 
  5,0 kg. 
  0,9 kg. 
  0,7 kg. 
  1,2 kg. 
  1,9 kg. 
  1,0 kg. 
17,0 kg. 

Aborre 
Bækørred 
Gedde 
Karpe 
P&T ørred 
Sandart 
Suder 

  1.6 kg. 
  3,5 kg. 
12,0 kg. 
14,0 kg. 
 
  6,5 kg. 
  3,0 kg. 

 
Trolling pokalen  
 
En vandrepokal i sølvplet, som tildeles den som i nordisk farvand ved trolling har fanget den enkelte 
fisk, som har givet flest point efter den efterfølgende pointskala. Fangeren får sit navn indgraveret i 
pokalen og har denne stående til næste pokalårs afslutning. 
 

Bækørred 
Laks 
Søørred 

  3,5 kg. 
14,0 kg. 
  6,0 kg. 

Kildeørred 
Havørred 
Regnbueørred 

 
  7,0 kg. 
  6,0 kg. 

 
 

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. Medlemmet 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. 
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 (pokal) klasse vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. Er også disse 
liner lige tykke foretages lodtrækning. 
Pokalåret begynder 1. januar og afsluttes 31. december samme år. Pokalerne uddeles på den ordinære 
årlige generalforsamling. 
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Ved en beklagelig fejl kom Dans indlæg til Neptunbladet nr. 1 2020 ikke med i bladet. Den fiske-

tur, som Dan beskriver, fortjener ikke at blive glemt hvorfor den gengives nedenfor. Undskyld 

Dan. 

 

SMUK NOVEMBERDAG PÅ ESRUM SØ 
 

Den 7. november 2019 tilbragte jeg en dejlig dag på Esrum Sø sammen med en kammerat. Vi startede 
ved solopgang og fiskede hele dagen efter aborrer, med levende agn. Da solen gik ned og vi sejlede 
ind igen havde vi fanget 12 gedder og 5 aborrer. 
Gedderne var mellem 1,5 kg. og 6 kg. Men især aborrerne havde en imponerende størrelse. Jeg fan-
gede først en pæn aborre på 1.660 gr., men efter et par timers fiskeri fik vi hug på to stænger samtidig. 
Vi tog hver sin stang og jeg mærkede straks at det ikke var en lille aborre jeg havde på krogen. Efter 
et stykke tid landede jeg en aborre på 2.010 gr. og 52 cm. lang. Og hermed blev min hidtidige person-
lige rekord slået med 300 gr.  
Så det var en helt fantastisk fiskedag på Esrum Sø på en efterårsdag med smukt vejr. 
 
Dan Ekman 
 

 
 

Dan med aborre på 2.010 gr 


