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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 

Formand: Henning Loesch  40 83 23 00 

 Langebjerg 10, 4.th, 2850 Nærum e-mail henning@loesch.dk 

 

Næstformand:    

  

                   e-mail  

 

Kasserer: Leif Djurhuus  28 90 15 13 

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

 

Sekretær og Jacob Siegumfeldt  26 36 31 11 

Bladredaktør: Lyngdalen 10, 2850 Nærum e-mail js@safeshore,dk 

 

Facebook og Michael Bo Munck  26 36 30 96 

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

 

Best. medelem: Jacob Høj  29 88 75 37 

 Præstevangen 18, 3460 Birkerød e-mail jacob_hoej@hotmail.com  
 

  

Klublokaler: Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen,    Lokaler  Nr. 69 og 73 

 Askevænget 10, 2830 Virum 

 

Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 

 

Turtilmeldinger: Formanden 

  

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

 Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 

 

Næste blad: November 2022 

 

 

Bidrag til Bladet:  Bidrag til Jacob Siegumfeldt eller Formanden og gerne som e-mail 

 

 

Fangstrapporter:  Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 

 

Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Jacob Siegumfeldt 

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 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: 250 kr. pr. år 
Familier: 950 kr. pr. år 
Passive: 250 kr. pr. år 
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

Referat af den Ordinære Generalforsamling 
Tirsdag den 10. maj 2022 klokken 19:30 

 
Der var i alt 10 medlemmer til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.   
   
1. Formanden bød velkommen og indledte med at beklage at generalforsamlingen, som 

følge af sygdom, måtte udskydes fra det oprindeligt planlagte tidspunkt, den 27.04.  
Bestyrelsesmedlemmerne Michael Bo Munck, Jacob Høj og Jørn Qvist havde lovligt for-
fald. 
På bestyrelsens vegne indstillede han Bjørn Lund Hansen som dirigent. Forslaget blev en-
stemmigt vedtaget. 
Bjørn Lund Hansen konstaterede at indkaldelsen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i 
henhold til foreningens vedtægter. 
 

2. Formandens beretning (protokol) 
Henning indledte med at konstatere at udefra kommende begivenheder, herunder især 
Corona pandemien, over de sidst 2 år har haft en voldsom påvirkning af klubbens aktivite-
ter, og som har gjort det umuligt at gennemføre mange fisketure og klubaftener. Det med-
førte også at generalforsamlingen i 2021 ikke kunne gennemføres. 
 
Herefter gennemgik han de vigtigste begivenheder i 2020 og 2021 herunder antal 
 bestyrelsesmøder og møder i Fiskeringen. Økonomien er god selvom der har været en 
mindre afgang af medlemmer, hovedsagelig pga. Corona krisen.  
Neptun Bladet udkom med 3 og 2 numre i henholdsvis 2020 og 2021, hvilket også reflek-
terede den mindre aktivitet i klubben. Han opfordrede i øvrigt medlemmerne til at få til-
sendt bladet elektronisk pga. stigende omkostninger til både trykning og porto. 
Hjemmesiden lider p.t. af at den platform siden er bygget op over ikke længere understøt-
tes og det har derfor været nødvendigt at indkøbe et andet system som endnu ikke er ta-
get i brug pga arbejdspres og en periode med sygdom. Forhåbentlig får vi styr på den nye 
hjemmeside indenfor en overskuelig fremtid. 
Stjerneturene fortsatte i 2020 og 2021 med præmier til den størst fangede fisk. Forman-
den rettede en tak til vore sponsorer for præmierne til disse ture. Det blev dog kun til 3 
ture på Sundet og 1 tur til Lagan i 2020. Harasjömåla turen måtte som mange andre ture 
aflyses. I 2021 blev det til 3 ture på Sundet, 1 kysttur, 1 tur til Harasjömåla, 1 tur til Lagan 
og en klubaften i Forst og Jagthuset med mange fordelagtige køb for vore medlemmer. 
 
Det har været med megen usikkerhed at bestyrelsen har arbejdet på at fastlægge fiske-
ture i 2022. Begrænsningerne for torskefiskeriet giver problemer med planlægningen og 
bestyrelsen har valgt at gå efter andre fisk og kombinationer af torsk og andre arter.  
I oktober 2020 deltog formanden og kassereren i Fiskeringens Repræsentantskabsmøde. 
Det var et stormfuldt møde og man nåede ikke igennem hele dagsordenen. Mødet måtte 
derfor fortsættes 3 uger senere. Mødet drejede sig primært om økonomien, kontingentfor-
højelse og de voldsomt stigende udgifter til vedligehold af bådene med motor. Resultatet 
blev at kontingentet blev fastholdt og at der indførtes et vedligeholdelses gebyr efter 5 
bookninger af både med motor. 
I oktober 2021 deltog Leif og Niels Kjærgaard i Fiskeringens Repræsentantskabsmøde. 
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Det var så et roligt møde. Regnskabet var positivt og brugerbetalingen for brug af bådene 
havde haft en meget positiv effekt. Farum Lystfiskerforening har påtaget sig vedligehold af 
ferskvandsbådene mens man endnu ikke havde fundet nogen til at se efter saltvandsbå-
dene. 
I april 2022 deltog formanden og kassereren i det udsatte Repræsentantskabsmøde i Fi-
skeringen. Der har været en betydelig nedgang i klubbernes medlemstal, og dermed regi-
strerede medlemmer i Fiskeringen. Fiskeringen står overfor alvorlige udfordringer mht. til 
vedligeholdelse af saltvandsbådene. Man mangler inspektører til at styre serviceringen af 
saltvandsbådene og ligeledes nogen til at tage sig af hjemmesiden og den daglige admini-
stration. Der vil blive indkaldt til et nyt møde for at løse disse problemer. Kontingentet for-
blev uændret. 
Klubben ejer fortsat 1 båd i Bagsværd sø og 1 båd i Vedbæk Havn. Begge indgår i Fisker-
ingens bådfaciliteter og vedligeholdes af Fiskeringen. 
Klubbens 10 HK motor er blevet solgt og den lille motor kasseret. Klubben har fortsat 2 el-
motorer med diverse tilbehør. 
Henning rettede herefter en kraftig opfordring til at flere melder sig til bestyrelsen. Leif har 
meddelt at han ikke genopstiller næste år og han kan ikke selv blive ved meget længere. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt efter et uddybende spørgsmål fra Niels Elvig om 
klubbens holdning til Fiskeringens problemer. Se under eventuelt. 
 
Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside:  
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 
 

3. Leif gennemgik det reviderede regnskab og kommenterede udvalgte poster fra 2020 og 
2021. Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger. Leif redegjorde for medlemstal-
let som ved årets begyndelse udgjorde 68. Et nyt medlem er sidenhen kommet til og 10 er 
faldet fra. 
 

4. Budgettet for 2022 blev vedtaget uden bemærkninger. 
 

5. Årskontingent for alle kategorier fastholdes uændret for det kommende år: 
  a. 750 kr. for seniormedlemmer, 

     b. 250 kr. for juniormedlemmer, 
  c. 950 kr. for familiemedlemmer.  
 

6. Behandling af de to forslag fra bestyrelsen til ændringer af vedtægterne blev enstem-
 migt vedtaget:  
 
Paragraf 4.2 ændres til: 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned med mindre udefra kom-
mende omstændigheder forhindrer dette. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen af-
holdes så snart disse blokerende forhold ikke længere er til stede. Skriftlig indkaldelse, der 
skal indeholde dagsordensforslag, skal af bestyrelsen udsendes til hvert enkelt medlem 
mindst 14 dage før den for generalforsamlingens afholdelse fastsatte dato. Indkaldelsen 
annonceres i Neptun Bladet og på foreningens hjemmeside – eventuelt også ved e-mail 
direkte til medlemmerne. 
 
Paragraf 6.4 ændres til: 

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Formanden og kassereren er de eneste der kan foretage økonomiske dispositioner på for-
eningens vegne. På foreningens GIRO- og bankkonti kan formanden og kassereren hver 
for sig disponere. Kassereren fører løbende regnskab og giver på hvert bestyrelsesmøde 
en status. 
 

7. Formanden oplyste at eftersom der ikke blev afholdt generalforsamling i 2021 var samtlige 
bestyrelsesmedlemmer på valg, men for forskellige perioder: Henning Loesch, Leif Djur-
huus og Michael Bo Munck for 1 år og Jørn Qvist, Jacob Siegumfeldt og Jacob Høj for 2 
år. Niels Kjærgaard genopstillede ikke. 
Alle opstillede blev genvalgt med applaus og dirigenten konstaterede, at bestyrelsen her-
efter består af Henning Loesch, Leif Djurhuus, Michael Bo Munck, Jørn Qvist, Jacob 
Siegumfeldt og Jacob Høj. 
Henrik Mortensen blev genvalgt som revisor og Leif Holmskov som revisor suppleant. 
Dan Ekman blev genvalgt som suppleant.  
Leif Djurhuus blev genvalgt som klubbens repræsentant i Fiskeringen. 
 

8. Eventuelt 
Formanden redegjorde for bestyrelsens opfattelse af problemerne i Fiskeringen (jævnfør 
Niels’ spørgsmål under formandens beretning): Den manglende inspektør i Fiskeringen er 
det egentlige problem. Han findes ikke i dag, formentlig som følge af opgavens omfang. 
Løsningen bliver nok færre både, og at udvalgte både vedligeholdes af klubberne. I ek-
sempelvis Neptun er aldersfordelingen dog ikke til fordel for denne løsning eftersom blot 
29% er under 50 år og bestyrelsen vil ikke stemme for hvis sidstnævnte forslag kommer til 
afstemning. Hele situationen kan medføre at bestyrelsen foreslår at afhænde klubbens 
saltvandsbåd i Vedbæk. En endelig beslutning er henlagt til Fiskeringens efterårsmøde i 
oktober. 
Bjørn Lund Hansen uddybede nogle af forholdene omkring Fiskeringen: Aflysning af det 
ellers planlagte Repræsentantskabsmøde i Fiskeringen i maj måned skete efter et krav fra 
en af medlemsklubberne om omfattende statistisk materiale, som ikke kunne frembringes 
inden det planlagte møde. Saltvandsbådene er generelt meget dyrere i reparation og ved-
ligehold. Det er måske en god idé at opdele bådene i ”Øresundsundsbåde” og ”Fjord-
både”, idet ”Fjordbådene” er mindre ressource krævende end ”Øresundsbådene”. Fjer-
nelse af både vil medfører opsigelse af bådpladser som i givet fald næppe kan genanskaf-
fes. Ferskvandsbådene og husene fungerer meget fint. Specielt har huset på Odden me-
get høj belægning. 
Ud over en saltvandsinspektør mangler der pt to jobs i Fiskeringen: En administrativ med-
arbejder og en IT medarbejder til system og økonomi. 
På Fiskeringens Repræsentantskabsmøde deltog kun 8 klubber hvilket er under halvdelen 
af medlemsklubberne. Klubberne er med andre ord ikke særlig aktive. 
 
Ulf spurgte om det vigende medlemstal i Neptun giver anledning til overvejelser om vi ek-
sempelvis behøver begge klubbens lokaler. Spørgsmålet blev diskuteret, dog uden nogen 
konklusion. 
 
Formanden takkede dirigenten for hans medvirken til at mødet forløb i god ro og orden og 
erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 
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Opfordring til medlemmerne 

 
 
Vi har ved flere lejligheder appelleret til Neptuns medlemmer om at slutte op om klub-
ben ved at deltage i ledelsen som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Det har der hidtil 
været begrænset respons på, MEN NU ER DET ALVOR. 
Situationen er den, at to af de senest optagne medlemmer af bestyrelsen er blevet 
voldsomt angrebet af senfølger efter at være smittet med Corona og de har begge 
vanskeligt ved at påtage sig selv mindre opgaver. Hertil kommer at vor kasserer Leif 
Djurhuus allerede sidste år meddelte at han ikke genopstiller ved næste generalfor-
samling. Han har siddet i bestyrelsen i 10 år. For mit eget vedkommende presser alde-
ren og min fysiske formåen også. Jeg kan ikke blive ved meget længere. Jeg har væ-
ret medlem af bestyrelsen i 16 år hvoraf de 11 år som formand så det er på tide at 
også jeg bliver afløst. Jeg er villig til endnu et år på bestyrelsen for at tilsikre kontinuitet 
men det bliver ikke som formand. Der må findes en anden! 
Vi mangler således en til at overtage formandsposten og MINDST 1 kasserer og en 
turleder men jeg ser gerne bestyrelsen udvidet derudover. 
Arbejdet i bestyrelsen er ikke nogen videnskab og beslaglægger ikke megen tid men vi 
SKAL have flere ind. Bestyrelsen har 4-5 møder om året. Vi har en sund økonomi. 
Kom nu frem og giv en hånd med. Klubben er en af landets ældste og har bestået i 69 
år. Hvis ikke nogen melder sig bringes klubbens eksistens i fare - herunder kan 
medlemskabet af Fiskeringen komme i spil og dermed adgangen til alle Fiskerin-
gens faciliteter. 
Du kan kontakte hvem som helst i bestyrelsen hvis du er villig til at give en hånd med. 
 
Henning Loesch 
formand  
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Diverse information 
 
 

Gældende regler for torskefiskeri og konsekvenserne 
Gældende fra 1. januar 2022 

 
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i EU. 
Resultatet blev at Danmark blev beskåret med 88% i forhold til fangskvoten i 2021 for 
så vidt angår torskefiskeriet i den vestlige Østersø, herunder Øresund. Det medfører at 
også lystfiskeriet efter torsk beskæres voldsomt. I 2022 vil lystfiskeri efter torsk begræn-
ses til følgende: 
 
Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 1 torsk i perioden 1. januar til 14. ja-
nuar og fra 1. april til 31. december.  
 
Fra 15. januar til 31. marts er torsken totalfredet. 
 
 
 

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 fiske-
vand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 75 kr. per dag. Se nærmere på 
Fiskeringens hjemmeside.  
 
 
 

NEPTUNS 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.  
 

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Nytårstur med JAWS  
 

 
På nytårsturen – som sædvanlig den 28. december – havde vi booket 15 pladser på 
Jaws fra Helsingør og som sædvanlig var der ”full house”. Da båden var fuldt booket var 
flere af os mødt op allerede før kl. 6 for at tilsikre os en god plads. Sådan er det jo på de 
populære ture, specielt om vinteren. 
 
For en gangs skyld var vejret ikke med os på nytårsturen og det var med betænkelige 
miner at vi kiggede ud over havet fra molen. Det blæste slemt fra nord og der var hvidt 
på bølgerne! 
Da klokken blev 7 samlede skipper (Peder Elberg) os og advarede os om at det ikke 
ville blive nogen behagelig tur – faktisk var han ikke sikker på at kunne gennemføre 
turen på grund af vejret. Han ville dog give det en chance og sagde at han efter et 
kvarters sejlads ville vurdere om vi skulle vende om og gå i havn igen. 
 
Og det blev ikke nogen rar tur men den gennemførtes i vel nok det dårligste vejr de 
fleste af os har oplevet på havet. Båden huggede og rullede i bølgerne og det var ikke 
til at finde læ nogen steder og bølgerne slog konstant ind over skibet. Vi prøvede ihær-
digt at få fisk på krogen når vi tilfældigt passerede noget Peder identificerede som fisk 
på ekkoloddet. Men det blev til korte, sporadiske stop hvor båden rullede så man næsten 
ikke kunne stå fast på dækket. 
Ikke desto mindre lykkedes det de fleste at få torsk i kurven og det blev i alt til omkring 
45 torsk med den største på 2,2 kg. til Michael Bo Munck. Han kunne dermed indkassere 
et gavekort på 500 kr. doneret at Forst og Jagthuset i Lyngby.  
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Morten Olsen gjorde en sjælden fangst idet han landede en lange på 550 gr. Ikke stor, 
men den smagte godt siger han. Alle var drivvåde da vi kom i havn og vi længtes i den 
grad til at komme hjem i de varme stuer. 
 
hl 

 
 
 

Nultur på Kattegat 

 

 
Med de nye regler for fiskeri i Østersøen og Øresund med totalfredning af torsk fra 15/1 
til 31/3 forsøgte 6 medlemmer sig den 12/3 med en tur med Skjold fra Gilleleje og op i 
Kattegat, hvor der ikke er restriktioner mht. torskefiskeri.  
Vejret var rimeligt og forventningerne store. Men det var samme 6 som vendte hjem 
uden fisk. Kim sejlede og sejlede men der var ikke skygge af fisk i hele det område vi 
gennemsejlede i de 6 timer turen varede. Vi havde ikke én eneste kontakt med fisk. Jeg 
tilbragte selv en del tid i styrehuset og fulgte med på ekkoloddet, og jeg har sjældent set 
et mere livsforladt billede. Er der mon flere fisk tilbage i Kattegat? 
 
hl 
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Geddetur til Väneren 
 
Efter at turen havde været aflyst både i 2020 og i 2021 på grund af Corona pandemien, 
lykkedes det os endelig at komme afsted i år. Vi havde lejet et helt fantastik sommerhus 
med direkte udsigt over Väneren.  
 

 
Solnedgang over Vänern 

 
Sommerhuset havde 3 soveværelser + hems, 2 badeværelser samt køkken med køle-
/fryseskab med isterningmaskine (kan man leve uden?). Der ud over var der selvfølgelig 
også et indbygget vinkøleskab.  
 
Vi (Ulf og jeg) mødtes med Henrik og Lars i Helsingør, hvorefter vi sammen kørte til 
færgen. Vi havde aftalt at følges ad derop da det er bedre at være 2 biler hvis noget 
skulle gå galt med enten bil eller trailer. Der var dog ingen problemer på turen ud over 
det sædvanlige med lygtebommene på trailere.  
Vel ankommet til Moviken blev der rigget fiskestænger til så vi var klar til om søndagen, 
mens vi nød en enkelt øl og et par Gin og Tonic.  
Søndag morgen kørte vi til en nærliggende campingplads hvor der var en rampe så vi 
kunne sætte bådene i vandet. 6 ture i og op kostede for 2 både 600 SEK. Det blæste 
lidt kraftigt så vi affiskede kun lige nærområdet. Det gav ikke det store men lidt gedder 
blev det da til.. 
De næste dage blev vejret lidt bedre, så vi udforskede lidt mere og fandt da også nogle 
steder der holdt lidt fisk. Om onsdagen kørte vi til Kristinehamn, hvor Ulf og jeg fiskede 
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i 2019. Vi trængte til at se lidt nyt vand selvom der var 60 km kørsel hver vej. Her havde 
vi også fint fiskeri. 
 
Henrik fangede turens tungeste gedde (PR), en gedde på 9,12 kg og 103 cm. 
 
Ulf fangede de 2 længste gedder på henholdsvis 104 og 107 cm men de vejede dog 
ikke så meget som Henriks da de var mere eller mindre udleget.  
 
Lars fik 2 personlige rekorder med 2 gedder på henholdsvis 95 og 97 cm. 
 

 
Lars med Gedde på 97cm 

 
Jeg fik også en PR, da det var første gang jeg har haft 2 nuldage i træk! Det var nu ikke 
en rekord jeg stræbte efter. Det lykkedes dog at indhente lidt af det forsømte, så jeg 
endte med 30 gedder plus. 
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Leif Holmskov med en af sine mere end 30 gedder 

 
Totalt fangede vi 4 mand, over et hundrede gedder på en uge, og det er vel ok. Alle blev 
selvsagt genudsat. 
 
Leif Holmskov  
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Fisk til alle på turen til Harasjömåla 
 
Årets tur til Harasjömåla var i år fra søndag 1/5 til torsdag 5/5 og igen i år havde vi lejet 
Fiskeringens hytte i Mörrum som base for de 3 dages fiskeri efter regnbueørreder. 
Igen i år var der afmeldinger pga sygdom og anden uopsættelige forhindringer så vi 
endte med at blive 5 mod de forventede 8 deltagere. Henrik, Bjørn, Niels og jeg ankom 
søndag eftermiddag, blev installeret med 2 i hovedhuset og 2 i annekset. Vejret var 
godt og indbød til forventning om gode fangster de efterfølgende dage. Om aftenen 
serverede Bjørn spanske koteletter.  
 

 
Morten griller 

 

 
Vi nyder Bjørns spanske kotelletter 
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Vi forberedte os på næste dags fiskeri og her viste det sig at Henrik var kommet afsted 
uden sine fiskehjul. Han var om lørdagen kommet hjem fra 1 uges fiskeri i Vänern efter 
gedder og ved ”ompakningen” ikke fået tasken med hjulene med. Han lånte et fast-
spole hjul af mig, men det skal her nævnes at Henrik næsten udelukkende fisker med 
flue i Harasjömåla og fluehjul var der ingen af os andre som havde med. 
 
 

 
Mjöldrängen 

 
Mandag morgen tog vi afsted efter morgenmaden og ankom ved Mjöldrängen, vor fo-
retrukne fiskesø, ved 8-tiden. Vejret var køligt men varmen kom op ad formiddagen. 
Let vind og ingen regn. Jeg startede med at lande en ørred på 2,9 kg ved 9-tiden og i 
løbet af dagen fulgte Henrik op med to på henholdsvis 2,1 kg. og 3,0 kg. og Niels med 
en på 2,8 kg. og en på 3,0 kg. Vi vendte næsen hjemad ved 18-tiden og Henrik serve-
rede sin velkendte Jægergryde. 
 
Tirsdag var vi igen på pladsen ved 8-tiden og igen blev den første fisk landet ved 9-ti-
den. Vejret var igen køligt og bød på let regn om formiddagen. Temperaturen over nat-
ten havde været nede på omkring 1 gr. C. Ved 12-tiden ankom Morten som på vejen 
havde været forbi Lyngby og hentet Henriks fiskehjul så det var en opmuntret Henrik 
som gik i gang med fluefiskeriet fra båd om eftermiddagen. I løbet af dagen landede 
Henrik fire med den største på 3,5 kg, Niels tre med den største på 3,5 kg., Morten en 
enkelt på 3,5 kg. og jeg to med den største på 3,5 kg. Om aftenen sørgede Morten for 
et luksusmåltid bestående af forskellige T-bone steaks fra grillen. Det var mums. 
 
Onsdag havde vi bestemt at bytte om på måltiderne så vi grillede pølser ved søen midt 
på dagen og erstattede den varme aftenmad med smørebrødet. Morten var en vellyk-
ket ”grillbestyrer”. Dagen var kold og blæsende og selvom vi havde lagt op til at fiske 
lidt længere end de andre dage, besluttede vi at køre hjem ved 18-tiden. Henrik 
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fangede en, Bjørn også en og jeg landede to. Alle dagene rensede vi fiskene ved 
Campen som har fortræffelige faciliteter til formålet. Så kunne fiskene vakuumpakkes 
og nedfrysen så snart vi kom hjem. 
Igen en fortræffelig tur hvor resultatet fiskemæssigt blev 5 mand 19 ørreder på i alt 
52,4 kg. 

 

  
Bjørns ørred på 3,1 kg. 

 

 
Niels sikres sin ørred på 3,0 kg 
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Hennings ørred på 3,5 kg. – Morten fisker 

 
Individuelle fangster: 
Henrik 7 ørreder på i alt 17,3 kg. 
Niels 5 ørreder på i alt 15,0 kg. 
Henning 5 ørreder på i alt 13,5 kg. 
Morten 1 ørred på     3,5 kg. 
Bjørn 1 ørred på     3,1 kg. 

 
Lidt statistik: Siden 2015 har vi haft 51 mand i Harasjömåla og de har tilsammen fanget 
145 fisk. Det giver i gennemsnit 2,8 regnbueørreder pr. mand med en klar opadgående 
tendens i de senere år. I år var gennemsnittet 3,8 pr. mand. 
 
hl 
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Forårets sidste klubaften … 
 

blev igen i år henlagt til stranden foran Strandmøllekroen. Det har i flere år været tradi-
tionen, såfremt vejret tillod det, at vi samles ved bordene til hyggeligt samvær og lidt 
fiskeri for dem som har mod på det. I år var det onsdag den 18. maj og vi blev 11 mand 
og 2 dejlige kvinder som mødtes ved 18-tiden og som hyggede sig med livlig snak og 
en enkelt øl.  
 

 
Hygge før vi fisker 

 

Vejret var pænt med en temperatur på 16-17 gr. men med en lidt for luftig vind fra sydøst. 
Det gav dårlige forhold for fiskeriet men 4 mand prøvede dog alligevel fra høften, som 
ligger et par hundrede meter fra stranden. Selvom de fiskede både efter ørreder, torsk, 
hornfisk og fladfisk lykkedes det dem ikke at lande noget. At der er fisk på strækningen 
fik vi bekræftet af en anden lystfisker, som dog heller ikke fangede noget den dag. Men 
søndagen før, omkring samme tidspunkt og samme sted men med bedre vindforhold, 
havde han i løbet af et par timer fanget to ørreder, to torsk og en enkelt sej. Så vi krydser 
fingre for at vejret er med os næste år. 
 
hl  
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MØDEPROGRAM FOR 2021 / 2022 

   
 Første møde efterår 2022     onsdag 17-08-2022 
 Sidste møde efterår 2022 onsdag 14-12-2022 
 Første møde forår 2023     onsdag 11-01-2023 
 Sidste møde forår 2023 onsdag 24-05-2023 
 
 

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. 
 
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre uge-
dage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værk-
stedet). Al film, foredrag, møder, litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 
(klublokalet). 
 
Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 

 

Klubture og Arrangementer 2022-2023 
 
ONSDAG 18-05-2022 18:00 – ?? FORÅRSAFSLUTNING med kyst-

fiskeri ved Strandmøllekroen 
Plads til alle 

ONSDAG 08-06-2022 17:00 – 22:00 Kendte SOMMERTUR. TORSK 
og FLADFISKETUR MED FYR-
HOLM, Lautrupkaj 

Vi har chartret hele skibet 
med plads til 36. 

LØRDAG 13-08-2022 07:00 – 12:00 MAKRELTUR MED SKJOLD fra 
Vedbæk 

Forfodring. Kurve med is 
ombord til fangsten. 

LØRDAG 17-09-2022 07:00 – 12:00 
 

TORSK OG SILD MED ARRESØ 
fra Helsingør. 

Vi har booket 10 pladser. 

LØRDAG 15-10-2022 07:00 – 12:00 FLADFISKETUR MED SKJOLD 
fra Vedbæk 

Vi har booket 15 pladser. 
STJERNETUR 

VED SIDSTE KLUBAFTEN 20/12 2021 ER DER GLÖGG OG ÆBLESKIVER TIL ALLE 

ONSDAG 28-12-2022 07:00 – 12:00 NYTÅRSTUR TORSK OG SILD 
MED JAWS fra Helsingør 

Vi har booket 10 pladser. 
STJERNETUR 

 

Det har været med nogen usikkerhed at bestyrelsen har arbejdet på at fastlægge fiske-
turene i 2022. Begrænsningerne for hvor mange torsk man må hjemtage gør, at der 
måtte tænkes kreativt og vi har da også været i kontakt med mange turbåde for at få 
en pejling på hvad de kan tilbyde og hvad andre klubber gør. Som det også fremgår af 
programmet er en del af løsningen at kombinere torsk med andre arter. 

 
Så følg med på din mail og på WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk ! 

 

http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/
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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: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk   
 
 
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk   
 
 
 

 
Henrik Mortensen med en ørred på 3,5 kg. 

mailto:henning@loesch.dk
mailto:henning@loesch.dk

