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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    45 42 37 41                          
                                    Nøddehøj 16, 2840 Holte                              e-mail       henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                           46 56 14 00 
                                    Nærumvænge 138, 2850 Nærum                  e-mail       hvk@comxnet.dk 
 
Kasserer:         Leif Djurhuus                       28 90 15 13 
                                    Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund     e-mail   kasserer.neptun@gmail.com 
 
Sekretær og               Frank Lynge Larsen  23 60 98 88 
bladredaktør:             Østerbrogade 165 I TH, 2100 Kbh. Ø,            e-mail      fll165jd@post.tele.dk   
 
Facebook og             Michael Bo Munck                                                                 26 36 30 96 
Web-ansvarlig:         Parkvej 67,2830 Virum                                  e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

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

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

  

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


NEPTUN BLADET 
 

NR: 3 November 2015 3 

 
 
 

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 

 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Indkalder til den årlige 

Ordinære Generalforsamling  
i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum 

Onsdag den 20. januar 2016 klokken 19:30 
Dagsorden: 
 
1. Formanden byder velkommen 
 
2. Valg af dirigent 
 
3. Beretning fra formanden 
 
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for klubben 
 
5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for: 
 

5.1  Seniormedlemmer 
5.2  Juniormedlemmer og 
5.3  Familie-medlemskaber 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. januar. 
 
7. Valg 

Bestyrelsesmedlemmerne:   Henrik Klentz og Frank Lynge Larsen er på 
valg. 
Bestyrelsessuppleanter, og 
Revisorer 

 skal vælges .Begge er villige til genvalg. 
  

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
 
9.  Eventuelt – herunder uddeling af årets pokaler. 
 
Reserver datoen og mød op med dine ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu 
bedre! 
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VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 

Som bekendt fastsættes klubbens årskontingent, som består af en FR-andel 

og en klub-andel, ved Neptuns generalforsamling i januar måned.  Efter 

omlægningen af kontingentopkrævningen, som nu varetages af Fiskeringen, 

skal Neptun i november måned meddele Fiskeringen, hvad der skal 

opkræves som klubbens andel i det efterfølgende år. Det må i så fald være 

det beløb som er bestemt ved klubbens seneste generalforsamling i januar 

måned. 

Imidlertid fastsættes klubbens kontingent til Fiskeringen for det efterfølgende 

år, først ved Fiskeringens Repræsentantskabsmøde i april og hvis det der 

besluttes at hæve klubbernes kontingent er vi ikke i stand til at tage højde for 

det uden at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene 

formål at hæve det i januar vedtagne klubkontingent tilsvarende. Hvis ikke 

bestyrelsen kan ændre det i januar vedtagne klubkontingent vil klubbens 

andel blive reduceret med den forhøjelse, som Fiskeringen vedtog i april. 

Det er derfor bestyrelsens forslag at ændre vedtægterne således at 

bestyrelsen får bemyndigelse til at forhøje klubkontingentet med samme 

beløb, som Fiskeringen, eller andre foreninger klubben er tilknyttet, forhøjer 

klubbernes kontingent, efter Neptuns generalforsamling i januar. 

Bestyrelsen fremlægger ved generalforsamlingen til januar forslag til 

vedtægtsændringer idet ændringer som ikke berører ovennævnte er af mere 

redaktionel karakter. 

Det bør her nævnes at en sådan bestemmelse blev foreslået på Fiskeringens 

seneste formands- og kasserermøde og at f.eks. Lystfiskerforeningen Farum 

har en sådan bestemmelse i vedtægterne. 

Se de foreslåede ændringer efterfølgende eller på hjemmesiden.  
 

 
GENERALFORSAMLING 2015 
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AFTENSMAD I LAGANHUSET 
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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 indeholdes 

det aktuelle og de tidligere blade. 

 

 

Gæstekort 
 

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

Medlemskort 
 

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

 

 

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Julefrokost 
 
Klubben afholder traditionen tro igen i år julefrokost i klublokalerne den sidste fredag i november. Vi 
mødes fredag 27. november kl. 18:30 og hygger os med rigtig god mad og ”våde varer” efter behov. 
Tilmelding på klubaftenerne om onsdagen eller til formanden (helst pr. email). 
Prisen for arrangementet er 50 kr. plus et eller andet spiseligt til det store ”tag-selv-bord” eller noget 
”på flaske” . 

                            
 
 

 

FANGSTRAPPORTER 
 
 

 
GRÖNNINGEN LAHOLM 2015 

  

http://www.google.dk/imgres?q=julenisser&start=137&num=10&hl=da&biw=1280&bih=549&addh=36&tbm=isch&tbnid=ZcD2Wqj5AY877M:&imgrefurl=http://roforeningen.dk/kalender/arrangements.asp?id=841&docid=JaGA5oSP1TL1-M&imgurl=http://roforeningen.dk/upload/A841_Julenisse_6.jpg&w=400&h=489&ei=aJiSUIChMMbLtAaqxoDYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=101&vpy=182&dur=844&hovh=248&hovw=203&tx=88&ty=156&sig=110098220020440070376&page=9&tbnh=156&tbnw=128&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:137,i:212


NEPTUN BLADET 
 

NR: 3 November 2015 10 

 

INGEN ROSER TIL STATKRAFT 
 

Det norsk ejede Statkraft overtog for nogen tid siden driften af kraftværkerne på Lagan 
fra det svenske Vattenfall. Det er der mange Lagan-fiskere som ikke er begejstrede 
for. De synes ikke at Statkraft viser nogen form for hensyn til de mange lystfiskere som 
fisker efter laks på strækningen nedenfor Laholm. Mange mener at Vattenfall var flin-
kere til at åbne for sluserne og få den strøm på vandet som får laksen til at søge op i 
elven. Om det har bund i virkeligheden eller det skyldes vejrforholdene med mindre 
vand i systemet skal jeg lade være usagt, men i år har vandføringen i hvert fald været 
ualmindelig lav, hvilket har givet svære betingelser for lystfiskerne. 
 
Vores årlige klubtur til Lagan var i år udvidet til en hel uge fordi det ikke som tidligere 
var muligt at booke det hus vi har lejet de sidste 4 år, for kun fire dage. Det holdt dog 
ikke folk tilbage og turen var som tidligere ”fully booked”. 
 

 
TRODS ALT FIK HENNING DOG 2 LAKS 
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Vore bange anelser holdt stik; turen blev præget af at vandudledningen fra kraftværket 
under hele turen var begrænset til nogle få timer om dagen med udledninger for det 
meste omkring 60 til 70 m3/sek, som kun er halvdelen af det vi gerne ser for at der 
kommer bevægelse i laksene og nye fisk søger op fra havet. Og i weekenderne var 
der stort set lukket fuldstændig ned for vandet. Selvfølgelig er der laks, men de er stil-
lestående og det resulterer i mange fejlkrogninger.  
 
For at fange laks under de omstændigheder kræves der ihærdighed og held. Alle viste 
stor ihærdighed, men kun én havde det fornødne held til at lande korrekt krogede fisk. 
Det var undertegnede som med blink, kun en times tid efter at være ankommet, lande-
de en vildlaks på 2,2 kg. ved Grönningen. Og om tirsdagen lykkedes det mig på rørflue 
ved Reningsverket at lande endnu en laks – denne gang på 4,2 kg.  
 
For at runde fiskeriet af, bør det nævnes at Roark, Henrik M og undertegnede freda-
gen før hjemrejsen forsøgte os med lidt fiskeri i opdæmningen ved huset, som vi hav-
de lejet. Jeg tog en sandart på 50 cm. og Henrik M en gedde af samme størrelse. 
 
For de fleste var fiskeriet naturligvis en skuffelse men for alle var samværet og de hyg-
gelige aftener lyspunkterne på turen. Og så er der jo lige de fortræffelige madkunstne-
re, som var med på turen. Middagene bestod af Kylling i Karry (Frank), Gryderet 
(Bent), Paprikasuppe (Bent-Ole), Forloren Skildpadde (Henning), Kylling i Karry (Hen-
rik M), Mørbrad i Estragon (Bent-Ole) og Flæskesteg med ”det hele” (Michael). Og så 
var der Irish Coffe til dessert!! 
 
hl 
 

 
TIDLIGT PÅ DAGEN  EFTER SILD OG TORSK 
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SILDEFEST OG MASSER AF TORSK 
 

På trods af at silde-/torsketuren sidste år med succes blev lagt i begyndelsen af sep-
tember passede det bedre ind i turarrangementerne at den i år blev lagt 3 uger senere, 
nemlig den 3/10. Det blev årets ”combi-tur” dog ikke ringere af. 
I år var 10 Neptunere tilmeldt turen fra Vedbæk med Jaws, men desværre var der et 
afbud pga. sygdom og en enkelt mødte ikke op.  
I det fine vejr styrede skipper Peder uden betænkeligheder direkte mod området ud for 
Landskrona og der lå vi så og drev lidt frem og tilbage under hele turen. Og det var 
såmænd heller ikke nødvendigt at bevæge sig andre steder hen. Lige som sidste år 
”skovlede” vi simpelt hen de flotteste høstsild ind over rælingen. Men ikke nok med 
det; der blev også taget rigtig mange torsk og nogle makreller. Resultatet for de 8 
mand blev et hav af sild, 36 torsk op til 3,5 kg. (mere end dobbelt så mange som sidste 
år) samt 4 makreller. Bent Roark, og Leif Djurhuus gik begge hjem med 10 torsk! 
 
Hl 
 
 
 

 
TORSK OG EN DRIKKEFLASKE 
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MØDEPROGRAM FOR 2015/2016 

   
 Sidste møde efterår  2015:      16-12-2015 

          Første møde forår    2016:       06-01-2016 
          Sidste møde forår    2016:       11-05-2016 
          Første møde efterår 2016:       17-08-2016 
          Sidste møde efterår  2016:      14-12-2016 
 

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. 

 

 

 
ET VIGTIGT TIDSPUNKT I LAGAN 
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POKALJAGTEN 2015 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Palle Brask                                            Hornfisk 0,92 kg                102 point 
 Leif Djuurhus (03-10-2015      Makrel 0.62 kg                  52 point  

Bent Roark  (24-06-2015)                     Torsk 7.1 kg                               42 point 
 Niels Elvig   (07-02-2015)                     Torsk 4.1 kg                               24 point  
 Henning ”Blik”  (07-03-2015)               Torsk 2.3 kg                               14 point 
 Andreas Andkilde (07-03-2015)           Torsk 1.9 kg                               11 point         

  

TROLLING POKAL 
                    Henning Loesch (19-07-2015)              Havørred 1.0 kg                         14 point 
     

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                    Dirch Thøgersen (28-03-2016)              Havørred 1.8 kg                         26 point 

 
TORSKEPOKALEN 

 Bent Roark  (24-06-2015)                     Torsk 7.1 kg                               42 point 

 

PUT & TAKE POKALEN 
 

FERSKVANDS POKALEN 
 

ALL ROUND POKALEN 2013 
 

Som I kan se er der stadigvæk ledige pladser 
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2015-2016 
 
FREDAG 27/11 2015     18:30 - ??         JULEFROKOST I KLUBLOKALET 
 
MANDAG 28/12 2015    07:00 - 12:00     NYTÅRSTUR, JAWS, HELSINGØR          (*)    15 pladser 

ONSDAG 20/1 2016      19:30 - ??          GENERALFORSAMLING 

LØRDAG 6/2 2016        07:00 – 12:00     BULETUR, FYRHOLM, HELSINGSØR             10 pladser 

LØRDAG 6/3 2016        07:00-12:00        DRIVTUR, JUVENTUS, HELSINGØR               12 pladser 

TORS-SØN.8/5-12/ 2016                          MØRRUM; HARASJÔMÅLA          10 Pladser UDSOLGT 

LØRDAG 21/5 2016      09:00-1500         FLADFISK, HUNDESTED, MARIANNE F,        18 pladser 

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

 

*STJERNETUR  

På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk 
der er temaet for turen, f.eks. på fladfisketuren er det kun fladfisk der er med i 
konkurrencen.  
Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen. 
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 
 
TILMELDING TIL BÅD- OG KYSTTURENE: 
Henrik Klentz  46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 
 
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk    

 

  

mailto:hvk@comxnet.dk
mailto:henning@loesch.dk
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Dirch med flot ørred 28. marts 2015 
 


