
,4r,pTUN BLADE? 

Flot Fisk, HVA! 

Lystfisker Foreningen NEPTUN 

Lyngby - Taarbk 

NR. 1JANUAR 1996 
28. Argang 



NEPTUN BLADET 

PRAKT!SKE OPL YSNINGER 

BESTYR ELSE: 
Formanci Jergen 0 Rasmussen 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A, 2800 Lyngby 

Nsttormand Steen Brynov 458592 12 
Snebrvnget 11. 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henrys Fiskegrej, Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum 
Prival 3969 85 69 
Valdemarskrogen 26,2860 Søborg 

Bestyrelsesmdl Frank Lynge Larsen 4583 1048 
sekretr Grannevej 49, 2830 Virum 

Bestyreisesmdl Soren Aelsen 45 93 08 94 
Lundtottevej 258 B, 2800 Lyngby 

Juniorleder Philip Johan Teller 3962 73 56 
Esperence Alle 22, 2920 Charlottenlund 

Juniorleder Martin IC Rasmussen 4344 03 07 
Lillevang 9, 2605 Brøndby 

klublokaler: 
iJngdomslokaterne pa Fuglsangsskoten, Lokaler Ni 69 09 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmeldinger: 
Mede-ture Philip Johan Teller 31 62 73 56 

Kyst- 09 so-ture Kristian F Nielsen 4585 2861 

I-lay-lure (aim ) Dane Henry (forretningen) 45 85 59 70 

I-lay-lure (spec) Michael Svan 42 107044 

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

Nste Nummer: 
Omkring slutningen at marts 1996 

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

Fangstrapporter: 
Henry S Fislregrej 

Ansvarthaaende redakt,r Jørgen 0 Rasmussen Lay -Out Frank Lynge Larsen 
Biudet udKomrner 5 gange urn arei i et opiag pa ca 270 stykker 
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MINDEORD 

Foreningens medstifter og aeresmedlem THORKILD OLSEN er død 76 âr 
gammel. Thorkild var uddannet maskinarbejder og arbejdede som sàdan nogle 
àr ved Lyngby-Taarbk kommune Det var i denne periode, at han sammen 
med en ifile kreds af lystfiskere startede LFF. NEPTUN den 20. november 1953 

I begyndelsen sejiede man med et mindre skib Ira Taarbk havn med en pen-
sioneret fisker ved roret. Her assisterede Thorkild ved maskinen Efter àrene 
ved kommunen kom Thorkild til LYAC Akkumulatorfabrik I Lyngby og arbejdede 
her til han gik pa efterløn. 

Thorkild startede som sekretr i foreningsbestyrelsen allerede i 1953 og fun-
gerede som sàdan til 1965, hvor han valgtes til foreningens formand. Thorkild 
var herefter foreningsformand i 12 ubrudte àí. Som formand var Thorkild i 1970 
med til at starte Fiskeringen og bringe NEPTUN md som medlemsforening. 
lndtil dette àr là foreningens medlemstal omkring de 25 men i àrene herefter 
gik det strkt fremad. 

Skønt Thorkild var af den gamle skole, hvor man ikke skulle forhaste sig med 
tingene, sà gldede han sig ogsà som men igt medlem af foreningen sammen 
med den siddende bestyrelse over foreningens fremgang. 

Thorkild var en sikker deltager ved foreningens jubilumsfester, og vi husker 
senest hans historiske tilbageblik ved 40-6rs festen med glade 

Med Thorkild Olsens clod er en epoke fra foreningens unge àí slut 

Vi vil re hans minde i foreningen. 
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NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer. 

J Palm Pedersen 
Nils Qvirin Hansen 
Birgit E. Reiter 

Juniorer.  

Frederik Drenck 

TURPROGRAM 

HAV-TU RE 
se kontaktperson side 2 

Søndag d. 1812 	Skjold, Helsingor 	 kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 3/3 	Skjold, Helsingor 	 kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 515 	Skjold, Vedbk 	 kI. 7:00 til 12:00 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er 140 Kr. Dec ydes dog rabat til yore yngste juni 
orer, 
Dec er til disse ture kun reserveret 10 pladser.  

Heldagsture 09 specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes ønsker.  
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Bagsvrd Sø - tur 

Lørdag d. 13/4 	Bâdebroen/ Alders hvileparken 	kI. 8:00 

Lørdag den 13. april 1996 har foreningen reserveret alle 4 bade pa Bagsvrd Sø til 
en kiubtur. Chancerne for stor-sandart er der; men husk at dette fiskeri er rent dørge-
/ troilingfiskeri. Bet vii sige Iangsom toning med woblere elier agnfisk efter badene. 

Vi modes ki 8:00 ved bâdebroen ved Alders hviIeparken (se eventuelt nrmere i dit 
facilitetsblad). Beret maximalt plads til 12 lystfiskere; men meld jer alligevel til i en-
ten kiublokalet eller hos Henry's Fiskegrej. 

NYTARSTUREN 1995 

Helsingor den 27. december 1995. Lune morgen-winerbrød til turdeltagerne Lk-
kert, lkkert!! Landskabet varjuIekId( i sne og temperaturen var minus 14 grader, 
09 sa var det tilmed vindstilie pa en NEPTUN-tur. Utroiigt!! 

Sá forventningerne til en god nytarstorsk fejiede ikke noget. Godt nok bøigede frost-
tagen ud over Oresund med til tider minimal sigtbarhed. Dette var ikke et vejr for kyl-
linger; men med en ordentlig pakidning kunne det ikke røre en rask havfisker 

Som dagen skred frem, matte det dog konstateres, at det med torskene blev sá som 
sa. Strømmen vet nsten hg nul, og rigtige Torskebuler var der ikke meget af. Ogsa 
de øvrige turbáde og de fá smabade cirkiede søgende rundt. Nogle enkelte trk gay 
dog enkelte fisk. Junioren Tobias Trudsø lagde ud med en torsk pa 5.2 kg. Et par 
NEPTUN gster kvitterede med et par pa ca 1 09 3 kgInd imehiem var der nogle, 
som dystede med solide bundhug Sàdan gàr det, nar der skal fiskes effektivt ved 
bunden. 
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Sà fik vi endelig et trk, der gay fiere fisk samtidigt. Kristian Fog Nielsen tegnede sig 
for en torsk pb ca. 5 kg, og samtidigt landede Ranko Babic turens største torsk pa 
96kg Sádan 

Bade Kristian og Ranko tegnede sig yderligere hver for torsk pa 1,5-2 kg. Samiet var 
resuitatet ikke det store at skrive hjem om, men vinteren er jo ogsá først iige begyndt, 
og vi fik da aile en dag med frisk luft I lungerne og farve i kinderne Sá vi ses màske? 

FORSINKET LILLE FANGSTRAPPORT 

I begyndelsen at juli var Dane Henry ved Gauia I Norge. Se den fiotte fisk pa forsi-
den 

FISKETUR TIL CANADA 

Tii sommer vii der blive arrangeret en fisketur til Canada, hvor vi hovedsageiigt vii 
fiske efter laks. 

Der vii biive en detailieret beskriveIse i nste nummer af biadet; men hvis I ikke kan 
vente, sa har Henry Dane infirmationer om denne tur.  

POINTSTILLINGEN 1995-96 

Torskepokalen 

Ranko Babic 	 9.6 kg 	Foreningstur 	64 point 
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"NEPTUN"s Pokaler 

Torskepokalen 

Vandrepokal i rent salv Tildeles for størst fangede torsk pa en af foreningen arrangeret tur Fange-
ren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme til nste pokalars afslutning, hvor 
man si modtager et krus med hándmalet bomrke. 

Saltvandspokalen 

En evigt vandrende pokal Den tildeles for den enkeitfisk, der i ärets lob har opnâet de højeste 
point efter følgende pointskale, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fiskearter er sat til 100 
point Pointene udregnes derefter 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 

Kufler 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, samttdigt udleveres 
der en erindrings plakette UI eje. 
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Ferskvandspokalen 

Vandrepokal i salvplet som tildeles for den gedde, sandart eller aborre fra dansk fiskevand, der 
arets lob har opnaet det højeste antal point etter den efterfølgende pointskate, hvor nedennvnte 
pointtal for de forskeltrge fisk er sat Iii 100 point Pointene udregnes derefter proporliona!t. 

Gedde 
	

80 kg 	 Ahorre 
	

1,2 kg 
Sandart 
	

5,0 kg 

Fangeren far Sit navn indgraveret i pokalen og har denne Of nste pokatärs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til eie 

Pokal for aedeffisk 

Vandrepokal i rent sølv, som tildeles den scm i Danmark har fanget den enkelte fisk, som har givet 
flest point Fisken skal were fanget i aer, søer eller pa kyst. som man kan betragte som de naturli-
ge tilholdsstcdcr for fisken (altsà ikke Put & Take) 

Pokalen tildeles den, der i arets lab har opnáet det hajeste antal point efter den efterfalgende 
pointskale, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes 
derefter proportionalt. 

Bkarred 	 1.0 kg 	 Kildeørred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Havørred 	 5,0 kg 
Saarred 	 3,5 kg 	 Regnbuearred 	 3.0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stàende til nste pokalàrs afslutning 
Samtidigt udleveres der en erindrings plakette hi eje. 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives til den, der har fanget den mest pointgivende fish 1 et dansk Put & Take 
vand 
Nedennvnte pointtal for de forskeilige fisk ci sat til 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionalt 

Bkarred 	 1,0 kg 	 Kildeørred 	 1.0 kg 
Regnbueørred 	 1,5 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne staende Iii nste pokalars afslutning 
Samtidigt udleveres en erindnngs plakette til eje 
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Mede pokalen 

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

Nedennvnte pointtai for de forskeihge fisk er sat hi 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionait 

Brasen 350 kg Grskarpe 500 kg 
Knude 3,00 kg Karpe 8,0 kg 
Karusse 150 kg Rimte 2,50 kg 
RudskaUe 1,00 kg Skalie 0,70 kg 
Suder 2,75 kg Al 1,75 kg 

Da medefisk I hej grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto were rimehgt 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokaien og har denne stâende hi riste pokaiars afsiutning 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette fit eje. 

Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal I søivpiet der gives tii den all-round fisker, som samiet - d v s hvor summen at en 
saitvands-fisk og en ferskvandsfisk - opnar det høieste  pointtai 

Nedennvnte pointtai for de forskelhge fisk er sat tii 100 point. Pointene udregnes derefter propor-
tionait Fiskene skai fanges i bade ferskvand og saitvand. men en og kun en at hver at de nederi-
nvnte arter gider ved den endeiige pointudregning 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 1,20 kg Haverred, bad 6,00 kg 
Bkørred 1,50 kg Havørred, kyst 4,0 kg 
Gedde 8,00 kg Hornfisk 1,10 kg 
Haverred 4,00 kg ising 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrei 1,50 kg 
P & T ørred 6,00 kg Rødsptte 1,75 kg 
Sandart 5,00 kg Skrubbe 1,20 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15.00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal I sølvpiet der gives tH den fanger at en enkeit fisk fanget i Danmark, som opriér de 
højeste pointtai. 

Samme pointtai, som er benyttet ved pokaien for aedelfisk, skai benyttes for de fisk, del giver 100 
point Pointene udregnes derefter proportionait 
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Pokal for "Arets !ystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem at foreningen, som ved en srlig indsats i ord eller gerning 
har gort sig fortjent til denne hder Motiverede forslag bør sendes til bestyrelsen i god tid sâledes, 
at denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen 

Fangeren fr sit navn indgraveret i pokalen og har denne staende til nste pokalárs afslutning. 
Samtidigt udleveres et gavekort til Henrys Fiskegrej. 

Regler vedrørende uddeling af pokaler 

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

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et 
billede Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 maned fra fangst-dato. 

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

Pokalret begynder 1 oktober og afsluttes det efterfølgende âr d 30 september Pokalerne udde-
es pa den ordinre árlige generalforsamling. 

Era Dick Winter har redaktionen modtaget følgende: 

Og sà var der (ystfiskeren, der skulle ud at fiske. Han kom afsted til det forudbestem-
te fiskested nede ved âen.- Der opdagede han, at han havde glemt madding Iii sit 
fiskeri. Han gik pa jagt efter orme og lignende, og pludselig opdagede han en snog, 
der var ifrd med at sluge en fro. Vor yen - ystfiskeren - var hurtig og nâede at fà 
tag i den ene ende af frøen (den anden ende var jo i gabet pa snogen) og fik den. Til 
gengId og for at berolige snogen dryppede manden et par dráber brndevin i ga-
bet pa den og begyndte at fiske med frøen pa krogen.- Efter et stykke tid raslede det 
Iidt ved siden af Iystfiskeren nede i grsset. Ved nrmere eftersyn viste det sig, at 
det var snogen, der var kommet igen med en fro i gabet. 

Iøvrigt mener han ( og Fingal O'Flahertie Wills 1854-1900), at: 
Ved fiskeri er det eneste resultat ofte, at ormen buyer badet!! 
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VINTERPROGRAM FOR LFF NEPTUN 

Alle faste mødedage er i denne sson onsdage fra kI, 19 til 22. 

De nedenfor anførte mødedage er flles for bde seniorer og juniorer. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker ogsà p6 andre ugedage 
efter henvendelse til formanden 

Al pirkestøbntng, grejfremstilling, stangbygning og boiltes-fremstilling foregr i vrk-
stedsiokalerne i lokale nr. 73 

Al fluebinding, film, foredrag. møder 09 lsning af htteratur foregr i kiublokalet kka-
le nr. 69. 

Ret til aendringer i det trykte program forbeholdes. 

24. jan Pirkestebning - vintergrej 
31 	jan. Foredragsaften/dias - Jan Veiby - se nedenfor 
7 febr Grejauktion - se nedenfor 
14 	febr Junior - forldre - medlemsaften - se nedenfor 
21 	febr.  Gennemgang/vedligeholdelse af fastspolehjul 
28 febr.  Gennemgang/vedhgehuldelse af multihjul 
6. marts Hyggeaften 
13. marts Blink - spinner - fremstilling til forrsgrej 
20. marts samme 
27 marts Pirkestøbning - kystpirke/jigs/lodder m m 
3 	april Páskeferie 
10 	april Hyggeaften 
17 	april Medegrej - medefiskeri 
24 	april Foredragsaften - se nrmere senere 
1. maj Hyggeaften med aftenmedetrf ved Søllerød se 
8. maj Grejeftersyn og evt. repr af eget grej 
15 maj Flue-kasteinstruktion Se nrmere senere 

Ssonen slut 

III 
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Fored rag saften: 
Arets gang pa Esrum Sø 

Onsdag den 31. januar 1996 byder foreningen pa en foredragsaften med dias-serie 
cm ãrets gang pa Esrum Sø 

Foredragsholder er Jan Veiby, velkendt at mange for sine dias-serier om Grøniand 
og Kolahaivøen Han er den rette til at fortile om livet pa denne sø, da han bor tt 
ved den og frdes der àret rundt 

Hvor trffes Esrum Søs gedder og aborrer pa de forskeliige árstider? 

Hviiket grej og agn skai anvendes og hvornâr? 

Disse ting vii Jan Veiby prove at besvare og for yderiigere at vise dette, medbringer 
han et udvaig at grej til brug for de forskeiiige arstider. 

Der er iagt op til en spndende aften, sá mod op den 31 januar 1996 kl 19 I iokale 
69. Vel mødt 

FORENINGENS ARLIGE GREJAUKTION 

Efter mange besvrligheder med at fá en dato annonceret, prover vi sà igen at fà et 
arrangement med et godt formal afviklet: 

Onsdag den 7. februar 1996 afholdes ssonens store, overdádige, veiforsynede 
(ja dette er ogsá op til dig ) GREJAUKTION I lokale 69 sa nu er det pa tide at finde 
ting og sager frem fra skuffer, skabe 09 fisketasker du har sikkert flere ting, som du 
ikke Ingere bruger. Det kan vre fiskegrej, udstyr, fiskelitteratur mm. 

Kort sagt alt kan bruges, som kan tnkes solgt pa en auktion, og som andre dermed 
far gide at. 

Ting, som ønskes bragt under hammeren, bedes du indievere eventueit mrket med 
en mindstepris senest samme dag ki 19. Men hellere for! 

Der bydes op som følger: 

Vrdi under 5 kroner bydes op med 1 krone per bud. 
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Vrdi over 5 kroner bydes op med 5 kroner per bud. 

Afregnsngen finder sted ved auktionens slutning, idet 15% af det beløb slger far ind 
regnes som et saIr, der gár ubeskáret til udstningsformal i fiskevandene. 

Alt som kan omsttes denne aften har interesse, og husk at overskuddet gar til et 
godt formal: Flere fisk i yore vande til gavn for alle. 

Vel mødt denne aften i lokale 69 

Junior og forIdre - aften 

Onsdag den 14. februar 1996 inviterer LFF NEPTUN juniorer med forIdre hi en 
flIes forIdreaften i lokale 69 

Foreningsbestyrelsen vii denne aften prsentere sig selv og sine planer for junsor-
aktiviteter fremover. Vi hàber pa denne aften at fá en nrmere kontakt til kredsen af 
forIdre med henbisk pa eventuelt ogsá at kunne arrangere fIles familieaktiviteter 

Endelig vii der bhve fortalt lidt om foreningens historie 09 vist en videofilm optaget af 
et medlem af foreningen, og sâ byder foreningen da ogsà pa en forfriskning 

Foreningen háber, at sável 'gamie" som nye forldre UI yore juniorer vii kunne afse 
tid til at modes med os denne aften 

Vi byder velkommen den 14 februar kI 19 i lokale 69. 

13 
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VEJRET I DANMARK 
OKTOBER 1995 

Meaet varm ou temmelia tor oktober. 

Med en forelø big beregnet middeltemperatur pA 11 300  for oktober 1995 for landet 
som helhed blev den tidligere varmeste registrerede oktober i 1907 tangeret. Mane-
dens højeste temperatur 24.0C blev registreret den 9. oktober i Tønder, og det er 
kun 01° fra varmerekorden i en oktober overhovedet. Den laveste temperatur i okto-
ber i àr var -3.00  sá tidligt som den 1 om morgenen I Midtjylland 

gennemsnit ud over landet er der i perioden 30.9 kI. 8 til 31.10 kI 8 kun faldet 29 
mm nedbzr, eller kun 38% af normalgennemsnittet. Mest nedbør fik Nordjyllands 
Amt 45 mm og mindst faldt der pa Bornholm 10 mm. 

Solen skinnede I oktober 1995 i gennemsnit ud over landet I 100 timer, hvilket er lidt 
over det forventelige Der var mest sol over øerne og Bornholm 115-120 timer og 
mindst sol forekom i centrale Vestjylland 75-80 timer. 

Landstal i oktober 1995 

Middeltemperatur 	 11.30C 	(normal 9.1 C) 
Nedbør 	 29 mm (normal 76 mm) 
Soltimer 	 100 timer (normal 96 timer) 

NOVEMBER 1995 

Temmelig kold, -soirig og-tor november. 

Med to markante kulde frembrud fra nord med sne (den 3. -4. 09 omkring den 17.) 
blev november i âí 1° koldere end normalgennemsnittet over perioden 1961-90. Den 
nordlige del af landet havde sne 09 fygning med trafikproblemer omkring den 17 
ligesom der allerede den 3. - 4 lokalt var snedkke pa grund af snebyger. Mane-
dens højeste registrerede temperatur forekom den 6 med 12° pa Skagen, 09 mane-
dens laveste temperatur -12° blev malt om morgenen den 20. I Midtjylland. 
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Med et landstal af nedbør p6 55 mm faidt der kun 70% at normalgennemsnittet over 
perioden 1961-90. Mest nedbør faldt der i NordvestjyUand knap 70 mm, og mindst 
nedbør fik Fyn og Lolland-Faister ca. 30 mm. 

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 70 timer, hvilket er en trediedel mere 
end forventelig. Sydvestjylland fik mest sol ca 90 timer og Nordjyliand mindst sol 
omkring 60 timer. 

Landstal i november 1995 

Midde Item peratur 	 3.7°C 	(normal 4.7°C) 
Nedbør 	 55 mm (normal 79 mm) 
Sol 	 72 timer (normal 54 timer) 

DECEMBER 1995 

KoId december. 

December 1995s middeltemperatur p -2°C hører til blandt de 5 koldeste registre-
rede julemáneder tilbage til 1874 Den koldeste december herhjemme er pa -4CC fra 
1981. Den kotde december 1995 medførte iøvrigt et stort opvarmningsbehov 30% 
større end normalt for landet sam en helhed. Variationen i opvarmningsbehovet ud 
over landet I december i ar er endvidere 20%. 

En simpel statistisk undersøgelse over de sidste 100 àr af, hvordan den efterfølgen-
de januar mànedsmiddeltemperatur tilsyneladende vii faide ud med den kolde de-
cember forud, giver til resultat, at der er 36% chance for en kold januar, 52% for en 
normal januartemperatur men kun 12% for en mild januar. Der er altsá umiddelbart 3 
gange sa stor mulighed for en kold som en mild januar 1996. Dette udsagn er ude-
Iukkende baseret pa en simpel vurdering af klimadata fra de sidste 100 âr. 
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VEJRET I DANMARK 
ARET 1995 

Soiriat oci temmelia varmt âr med underskud af nedbør. 

Trods den meget kolde afslutning pa 1995 med en decembertemperatur pa - 2°C for 
maneden og landet som helhed (normal +1.6°C) blev kalenderáret 1995 alligevel et 
temmelig varmt àr Arsmiddeltemperaturen for 1995 blev +8.3°C, eller 0.6C højere 
end normalgennemsnittet for perioden 1961-90 (+7 7cc)  1995 er dog langt Ira var-
merekordáret 1990, der havde en arsmiddeltemperatur pa hele +9.3°C. De 8 3°C i ái 
hører til blandt de 30 varmeste âr siden 1874. 

For landet som helhed skinnede solen knap 15% mere end forventel;gt, og det var 
selvfølgelig isr overskuddet at sol i den varme juli-august periode, der talte her. 

I foringelse af nedbørrekordáret 1994 (880 mm) blev 1995 temmelig tor. Der faldt I 
gennemsnit ud over landet kun 642 mm i 1995, eller knap 10% under normalgen-
nemsnittet over perioden 1961-90. Det var isr vadt i første halvdel at àret, men hI 
gengld temmeligt tort i resten af âret. 

Landstal for Aret 1995 

Middeltemperatur 	 +8.3°C 	(normal 7.7°C) 
Nedbør 	 642 mm (normal 712 mm) 
Sol 	 1890 timer 	(normal 1650 timer) 
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PrtwcnIt 

Over Illm/s 	

ordcling: 

5- lOin/s 

U - Sin/s 

NEPTUN BLADET 

Station 06180 
KASTRUP LUFTHAVN 

01.10.95- 31.10.95 

N 30 60 1) 120 ISO S 	1 210 240 V 300 330 loll 

Irnicnl 
3.2 1.2 0.8 0.8 0.4 7.7 15.3 21.4 20.6 20.2 6,5 2.0 100.0 

Iordcling - - 
lroi,ni 

2.4 0.8 41.8 ((.8 0.4 6.0 5.6 9.7 14.5 10.1 2.4 2.0 55.6 
4) - 5m'% 

lriHAnI 
0.8 0.4 ((.44 4)1) 0.0 1.6 9.7 11.7 5.6 9.7 2.4 (1.4) 41.9 

5- tOm/s 

1r0u441 
0.0 11.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.)) 0.4 0.4 1,6 (4.)) 2.4 

ncr It m/s 

MidiI 
4.9 4.6 3.4 2.6 2.1 4.2 5.1 5.4) 4.2 4.9 6.5 4.0 4.8 

hastighcd - - - - - - - 
Miks. 

9.8 8.2 3,6 2.6 2.1 7.7 7.7 8.8 0.8 10.8 12.4 4.6 12.4 
Ii1igIicd 

I cia)) ants) nhscr%ahioncr = 248 	 Kilde: DMI 

V indstillc delincret scm huslighed 	0.2m/s 

Anlal cbserationer mcd s(ndstille/varicrendc vind: 0 = 0.0% 
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NEPTUN BLADET 

Station 06180 

KASTRUP LUFTIIAVN 
3)1.1 (.95 - 30.11.95 

N 

I'rocentlordel'i 

Over (((rn/s 	

ng: 

5- 10rn/s 

(I - Sm/s 

30 60 0 120 ISO S 210 240 V 1 	300 330 (alt 

Iroi..nI 
6.7 8.3 2.5 10.8 7.9 6.3 7.1 12.5 123 13.3 6.3 5.8 (00.0 

lordeling 
l'rott.nt 

1.3 2.1 0.8 4.2 5.4 5.8 2.1 7.1 6.7 7.9 4.6 0.4 411.3 
(l-5rn/s 

PrikenI 
2.9 3.3 1.7 6.7 2.5 0.4 5.0 5.4 5.8 4.6 1.7 4.6 44.6 

5-IOm/s 
Irou.nt 

2.5 2.9 0.0 ((.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 3.8 71 
nvcrII)m/s 

Middel 
8.6 8.6 5.5 5.5 4.7 3.1 5.6 4.7 5.1 4.7 4.0 7.7 5.5 

iaslighed 
Mak. 

34.4 16.5 7.7 8,8 7.2 5.1 8.2 8.8 9,3 16.5 9.8 10.8 16.5 
hastishcd 
'Intalt anlal obscrvatuoner = 240 	 Kilde: l)MI 

Vindsijlk dcflnerel som hastighed 	0.2m/s 
Anlal ohsers'a(ioner med vindslille/vancrende vind: 0 = 0.0% 
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l'rocentl 

Over lOm/s 	

ordeling. 

5- hOrn/s 

0 - Sm/s 

NEPTUN BLADET 

Station 06180 

KASTRUP LUFTHAVN 
01.12.95 - 31.12.95 

N 

N 30 60 0 120 ISO S 210 240 V 300 330 lalt 

I'roeenl 
6.1 8.5 19.8 11.3 7.7 16 4.5 4.9 8.9 13.8 6.1 4.5 996 

lordehing 

Procent 
2.4 3.2 5.3 3.2 2.4 3.6 3.2 4.0 8.1 9.7 5.3 4.0 54.7 

(I - 5ns/s 

hroevnt 
3.6 5.3 13.8 7.3 4.0 0.0 1.2 0.8 0.8 4.0 0.8 0.4 42.1 

5- tOni/s 

Procent 
0.0 0.1) 0.8 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 

over I Om/s 

Middeh 
5.0 5.8 6.3 6.1 6.9 2.9 3.9 3.6 3.0 4.0 3.1 3.5 4.9 

'oslighed 

M.iks. 
8.8 9.8 10.3 11.8 10.8 4.1 8.2 5.1 8.2 7.7 6.2 5.7 11.8 

)nistighed 

lotalt antul observationer = 247 	 Kilde: DM1 

Viriuisiihhe .Jehineret som hastighed c= 0.2m/s 

Aiital ohs-rvationer med vindsiihle./varierende vind: I = 0.4% 
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NEPTUN BLADET 

G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at foreningen rder over 2 stk. gstekor1 til brug ved Fiskering 
faciliteter Fr du som medlem af NEPTUN besøg blandt familie elier venner. 
godt vii prove en fisketur ved en af Fiskeringens faciiiteter, sà bestil et at dissE 
stekort hos foreningens formand. Gstekortet gtder altsá tii ejlighedsvs fisk 
ved faciliteterne oq i følgeskab med et foreningsmediem. 

Skaf nye medlemmer 

Vi er altid interesseret I at hverve nye medlemmer til foreningen, da et forøget 
iemstai vii forøge vores muligheder for at tilbyde mediemmerne fiere faciliteter 
arrangementer. 

Derfor har NEPTUN indført en "hvervekampagne', som skal inspirere medlem 
til at invitere andre interesserede som medlemmer. Hvis du som medlem at NI 
TUN hverver to nye medlemmer, og der p ndmeldelses girokortet blot str 
anbefalet af ...' vii du fá udleveret et gavekort til Henrys Fiskegrej. 

SrIig for juniorer 

Fylder du elier er du fyidt 16 6r i den kommende koritingentperiode, kan du eft 

L. 	 ønske overgà til seniormedlemsskab. 

Betingeisen herfor er, at du s6 naturiigvis betaler senior kontingent. Det du opr 
nogle senior rettigheder. BI a kan du bruge bádene pa egen hand, nar du har 
get i sikkerhed til søs'-kurset.Grunden hi, at foreningen vii opkrve større kor 
gent for denne facilitet er, at Fiskeringen krver et kontingent for hvert medier 
kan benytte dets faciliteter. Foreningens kasserer vii vre dig behjlpeiig me 
placeringen. 

Du skal dog vre fyldt 18 àr for at leje foreningens motorer, men har du selv e 
kan du jo benytte den. 
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NEPTUN BLADET 

Fiskeringen's nøgler 

Fiskeringens bádfaciliteter er afIst med samme systemIs. NøgIer hertil kan kun 
erhverves hos foreningens kasserer eller formand mod et depositum pa 50 kr. Husk 
iøvrigt foreningens interne kursus i Sikkerhed til søs'. 

KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

TiI gamle og nye medlemmer, sam endnu ikke har deltaget i vort hue interne kursus 
en hihie henstiuhing med en vognstang: 

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

Ring der-for snarest pa tlf. 45 88 33 77 og aftal tid for dette' 

Regler for benyttelse af "NEPTUN"s motorer 

I Udiejriing sker kun til mediemmer med gyidigt FR 1970 motorkursus og sikkerhed" og kontin 
gentkvittering Begge skal forevises inden udiejnng 

Kun mediemmer der er fyldt 18 ár kan leje motorer 

2 Udiejning vii foregá fra Henrys Fiskegrej", i dennes âbningstider. 

3 Udiejning vii foregá p6 føigende 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 betales ved udievering af moteren 



NEPTUN BLADET 

Depositum vii bhve tiibagebetait ved aflevering af motor i hel og rengjort stand Leje og brndstof 
forbrug modregnes i del betaite depositum 

4 Ved leje at motor felger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 22,7 
L tank Tanken afieveres igen ti fyidning hos Dane Henry Der udieveres ekstra ole af Dane Henry 
og kun denne ma benyttes 

Ved ieje af EL motor vii der medføige et fuidt opladet batten, som kan vare op til ca 8 - 10 timers 
forbrug 

5 Der udieveres ved lele aitid et st vrktøj 09 reservedeie Disse afleveres I samme stand/antal 
efter endt brug 

Hvis der har vret probiemer med udstyret, afleveres en rapport fli Dane Henry, sáiedes at disse 
kan afhjIpes 

6 Lejen for motorerne skal bruges lii heniggeiser til service og evt køb at nye motorer efter be-
boy Dane Henry sørger for, at motorerne aitid er i en forsvaariig og sejiklar stand 

7 Ved leje af motor udieveres der mateniaier, som er en vejiedning i brug og anvendelse af disse 
Denne vejiedning skal altid felges for at opná den sterste sikkerhed til søs 

8 Bevidst overtrdeise af udieverede regier og materiale for benytteise af foreningens,  motorer vii 
automatisk medføre ekskiusion at NEPTUN 

Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Bestyrelsen gør endnu en gang mediemmerrie opmrksom p& at in af videofilm 
skal begrnses til 8 dage.Videofiim 09 forøvrigt andet fiskelitteratur fra foreningens 
bibliotek kan ines af medlemmerne ved, at de skriver sig pa lanelisten i kiublokaler-
ne 

Vtdeofilmene er foreningens ejendom og skal vre til râdighed for alle. Derfor kart 
bestyreisen ikke tiliade, at filmene ligger hemme hos mediemmerne i lngere pen-
oder som f.eks ferier. Overholdes dette ikke, vii den blive opkrvet et lânegebyr pa 
25 kr pr film. 

r. 

"1J - 
ij•' ';wa 
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NEPTUN BLADET 

APROPOS ADRESSE/ENDRINGER 

Der har I andet halvâr 1995 vret mange adressendringer blandt yore medlemmer 
i foreningen.Nogle ndringer meldes hurtigt via de smá adressendringskort, som 
fás p6 posthuset. Andre fr vimd som en hue notits p6 girokortet. After andre far vi 
meddeleiser om via avispostkontoret, 09 i nogie tiifide maneder efter en flytning 
har fundet sted helt afhngigt af, hvornar et blad er udkommet. Enkelte er ogsá sâ 
venhige at meddele flytninger via telefonen, som regel forth de havde noget andet at 
spørge om samtidigt. 

For jeres egen skyld bør vi kunne holde medlemskartoteket ajour, sâledes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vii bestyreisen kan gore dette sá hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyrelsens side denne hue bon: 

Brug postvmsenets smé adresseendringskort, nàr I f/titter 

Disse kort er gratis og fas pa alle posthuse, og meld sa gerne flytningen inden denne 
sker 

Pa Iorhánd tak. 

BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN biadet er et mediemsbiad, hvorfor del er ábent for medlemmernes bidrag, ikke alene det 
"den ándsvage bestyreise" finder pa. 

Hvis vi har en kunstner ibiandt os, der har havet skitser, som han/hun gerne vii vise for andre. er  
dette stedet. Debatoplg og beskrivelser om spndende eller anderledes fiskeoplevelser kunne 
ogsa have andres interesse. 

Derfor hvis I har et bidrag sà kontakt blot Frank Lynge Larsen. 
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NEPTUN BLADET 

MADSIDEN 

Oven pa julens fradserier i fede spiser som sylte finker, bleflsk m m Ran det v-
re helt rart med noget fisk, og skulle der vre nogle sild fra efterárets sildeture tuba-
ge i fryseren, sá brug dem her i Januar. Prov f.eks. 

Sennepsbagte slid med brøndkarse-sandwich 

Den skarpe franske Dijon sennep passer godt til sildens fedme, og kombinattonen 
med brondkarse-sandwich gør kun det hele bedre. 

Der bruges 4 store sild, 4 spsk. smor rørt op med Dijon-sennep, 8 skiver mørkt brod 
smurt med smor 09 rigeligt med brøndkarse samt citronbàde. 

De rensede sild snittes diagonalt pa den ene side. Smor et ildfast fad, der passer 
storrelsen med smor, 09 lg sildene i fadet med sniff laden opad. Gnid fisken med 2 
spsk sennepssmør og st fadet i en 225 grader varm ovn I 5 minutter. Tag fadet ud 
og vend sildene. Snit dem pa den anden side og gnid resten at sennepssmørret ud 
over sildene St fadet i ovnen igen 09 varm I 5 minutter. 

Smor imens brødet og lg dette sammen om brondkarsen til sandwiches. 

Tag fadet ud af ovnen, tnd grillen, dryp sildene med deres egen vde og lad fadet 
varme under grillen et ojeblik 

Server med citronbade 09 de smurte sandwiches. 

Velbekomme! 


