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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand Jargen 0 Rasmussen 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A 2800 Lyngby 

Nstformand Steen Brynov 458592 12 
Snebrvnget 11 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henrys Fiskegrej, Frederlksdalsvel 136, 2830 Virum 
Privat 3969 85 69 
Valdemarskrogeri 26,2860 Sebocg 

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

Bestyrelsesmdl Soren Axelsen 45 93 08 94 
Lundtoflevej 268 B. 2800 Lyngby 

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

Junior leder Martin K Rasmussen 43 44 03 07 
Lillevang 9, 2605 Brondby 

Kiublokaler: 
Ungdornslokalerne pa Fuglsangsskolen, 	 Lokaler Nr 69 09 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

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

Kyst- Og se-lure 	Dane Henry (forretningen) 	 45 85 28 61 

Hav-ture 	 Dane Henry (forretningen) 	 45 85 59 70 

Girokonto: 
Lystfiskertoreningen NEPTUN 	 30627 16 
Valdemarskrogen 26. 2860 Seborg 

Nste Nummer: 
Omkring slutningen at august 1996 

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

Fangstrapporter: 
Henrys Fiskegrej 

Ansvarshavende ,ecjaktw J.rgen 0 Rasmussen LayOui Frank Lmqe Larsen 
Badei udkornme, 5 gange em are[ i at epiag pa ca 270 siykker 
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Mánedens leder 

Spndingen er flu udløst og bestyrelsen har fâet tid til at analysere resultatet fia 
spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen har givet bestyreisen meget stof at ar-
bejde videre med, 09 vi takker alle, som har deltaget. 

Der indkom i alt 71 besvarelser, hvilket giver en svarprocent pA 38 %, og der er nd-
kommet mange gode ønsker og forsiag 

Der skal ndres nogle ting i planlgningen at kommende program og ture; men det 
buyer màske ikke de radikale aendringer, vi tnkte var nødvendige. Nogle af øn-
skerne kan føres ud i livet med kort varsel og smá ressourcer. Forsiaget om en 
Kontakt-opslagstavle" i kiublokalerne og en SsonkaIender' inde i bladet er sâ-

danne forsiag Flies kystture, som mange ønskede, kan vi ogsà hurtigt efter som-
merferien fâ gang I uden de større udgifter. 

Andre forsiag krver lidt mere tid for planlgning og/eller bookning. 

Flere gay udtryk for, at deres tid var for knap til deltagelse i flles arrangementer og 
I vores kiubaftener. Bestyrelsen forstàr helt dette argument og er glade for, at disse 
medlemmer p6 trods af dette dog har lyst til at vre medlemmer af NEPTUN" 

Dog er det bestyrelsens hemmelige drøm, at bi. a denne spørgeundersøgelse vii 
vre medvirkende til en større deltagelse i foreningens arrangementer. 

Sá til det store spørgsmàl i denne foibrugerundersøgelse. Hvem blev den heldige 
vinder at gavekortet pa 300 kr?. Pa aegte demokratisk vis blev samtlige skemaer 
blandet som et spil kort, og fra midten af denne bunke blev junior Mikkel Hald ud-
trukket som den heldige vinder. Bestyrelsen ønsker tiliykke med gavekortet 

Inde i biadet findes en mere detailleret analyse at de indkomne besvarelser 

Bestyrelsen ønsker hermed alle en god sommerferie med Knk og Brk, 

Vel mødt til den kommende foihábentlige endnu bedre ssori 

JO R. 
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NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer: 

Bent Nilsson 
Christian Sorensen 

Juniorer. 

Rune Hven-Jensen 
Thomas Haahr 

FRA BESTYRELSEN 

Den 25 marts 1996 emigrerede vort mediem Ranko Babic med familie til Canada 
Ranko vii her gennem NEPTUN BLADET gerne takke foreningens bestyrelse og øv-
rige foreningsmedlemmer for den gode tid han har haft i NEPTUN. Som bosnisk 
flygtning vii han aitid huske tiden i Danmark med sriig gIde 

Era Bestyrelsens side ønsker vi her Ranko 09 familie held og lykke med en ny tilv-
reise i Canada. 

NR: 3 JUNI 1996 



NEPTUN BLADET 

Meilemdøren pa gangen ved yore klublokaier er i gentagne tilflde aflâst pa nogle 
for os meget upassende tidspunkter. 

Skolens ISS-rengøring, som har foretaget dette, begrunder det med, at man ikke vii 
have uvedkommende frdsei og leg pa gangen. Der har vret tyveri fra ISS's loka-
ler pa gangen. Der er desuden blevet lobet pa ruileskøjter og kørt pa cykel pa gan-
gen 

NEPTUNs bestyreise gør derfor aile medlemmer opmrksom p& at disse forhoid 
under ingen omstndigheder kan accepteres. Efter et samrad med kommunens tn-
tidsforvaltning er det bievet lovet, at man ikke laser denne dør i tiden fra ki 19 til kI 
22 pa yore mødeaftener. 

FISKEKALENDEREN 

Sommerens fiskeri giver mange muiigheder. Blot ma man vre indstillet pa at indret-
te sit fiskeni efter døgnets morgen- og aftentimer. At fiske midt pa dagen I det skarpe 
solsk,n har ikke rigtig mening. Brug i stedet denne tid pa døgnet hi eventuelt at se 
nrmere pa dit udvalgte fiskevand for bundforhold, dybde 09 strøm mm. Pa de stør-
re og dybe søer dannes i sommerens lob det sàkaidte springlag, som er en tempara-
turlagdeiing af vandmassen, hvor vandtemperaturen aendres markant inden for en 
ninge dybdeforskel. De fleste fiskearter finder deres bedste trivselstemperatur her 
lige over springiaget Her vii rovfiskene derfor følge efter skalle/iøjestimer ud pa 
denne dybde. I normale somre iigger dette springlag i ca 8-10 meters dybde. Det er 
her, der skal fiskes med flád/agnfisk ellen den dybdegâende wobler. 

Viser del sig "mâgesjov" pa søen, er det sikkert aborren, som er pa roy og dermed 
trnger smafiskene op mod overfiaden Seji efter, men la-,g ikke baden for tt pa. 
Det far blot mágerne til at sprede sig. Arbejd sa med spinnestangen med jig eller 
spinner pa en kasteIngde md mod centrum. 

I de mindre søer uden det tydelige springlag er det endnu mere oplagt at dyrke mor-
gen- og aftenfiskeriet. Er du til medefiskeri, kan du have forberedt aflenen ved en 
gang forfodring pa stedet om dagen. 

Ogsá ved sommerens kystfiskeri er morgen- og aftenfiskeriet, som er sagen. Nâr 
aftenkøiigheden faider pa, trkker fiskane fra det dybe, køiigere vand md til kysten 
for at mske sig i badekarrets" krible-krabie-tiv. Er du fluefisker, sá prøv ogsa gerne 
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rigtigt natfiuefiskeri efter kystørred 09 sommertorsk, men det krver absolut nogen 
øvelse at styre fluen I mørket. 

Bundsnørefiskeriet fra kyst topper ligeledes morgen 09 aften Fladfiskene feks. er  
gerne mest aktive lige ved solnedgang S6 alt i alt er der da virkelig grund til at nd-
rette sit sommerfiskeri efter fiskenes egen døgnrytme 

TURPROGRAM 

HAy-lURE 
se koritaktpersori side 2) 

Søndag d. 11/8 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 	8/9 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 6/10 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 3/11 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er 140 Kr. Der ydes dog rabat til yore yngste juni-
orer.  
Defer til disse ture kun reserveret 12 pladser. 

Heldagsture 09 specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes ønsker.  

SMABADSTUR 

Søndag den 25 august 1996 forsøger vii NEPTUN at samle et antal smabade med 
skippere til et litle SMABADSTR/EF" pa Oresund Det sociale samvr vil vre I 
højsdet denne dag. Der er fremsat forstag om et besøg pa Flakfortet for spisning af 
frokost der; men i den sidste ende er det vejret, som afgør dette. 
NR: 3 JUNI 1996 	 6 
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Nrmere om afgangstid og udgangshavn (Skovshoved?) kan fàs hos HENRY's Fl-
SKEGREJ 

TUREN TIL LAGAN - ELVEN I SVERIGE 

Weekenden den 30/8 til den 1/9 1996 har foreningen reserveret huset i Knäred ved 
Lagan elven I Sverige. Det maximale deltagerantal er 12 personer.  

Der buyer mulighed for lakse 09 ørredfiskeri pa de yderste 8 km at Lagan (fiskekort), 
bøkørredfiskeri i Vanneàen (fiskekort), Put&Take fiskeri efter røding (fiskekort) 
samt frit fiskeri i Lagan oven for kraftvrkerne. 

Tilmelding samt nrmere om afgangstid og transport hos foreningens formand, tif. 
45883377 

ALETUR 

Fredag den 13 september 1996 vii vi arrangere en alemedetur fra moien ved Hel 
singør Nordhavn. Fra tidligere ár ved vi, at dette sted kan give nogie ngtig fine i 
(stegt ãi med stuvede kartofier, SMOVS). 

Ntterne er nu bievet mørkere, sá vi modes ved Helsingor Nordhavn ki. 20. Det er 
sjldent, at der er meget bidelyst efter midnat, sá vi regner med at siutte ved den lid. 
Ogsa pa denne tur vii det sociale samvr vre prioriteret højt. 

S6 bare mod op til Iidt aftenhygge pa en forhabentlig dejiig eflerársaften. 

FISKETUR TIL CANADA 

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

Dane Henry har informationer om denne tur. 
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EFSA TUROVERSiGT 199 

8 til 10 august 	SIAVANGER FESTIVAL 
AIholdes 1a Tanatiget 

24 Iii 25 august 	DM I LET LINE 
Fra Helsingor Statshavn 

7. tI 8 september 	HVIDOVRE OPEN 

5. september 	DHF SALTVANDSPOKALEN. Afholdes Ira Skagen 

5 til 13 oktober 	EFSA, EUROPEAN BOAT CHAMPIONSHIPS 
Fra Berritz, Frankrig 
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FANGSTRAPPORTER 

Isfiskeri pa Esrum sø 

Den 10 marts blev det til endnu en isfisketur pa Esrum sø, meldes det fra forman-
dens journal. Det gay to gode aborrer pa henholdsvis 0,7 kg og 0,8 kg. Desuden blev 
det til en serie stem ningsbilleder, som du kan se i en fotocoflage i kiublokalet. 

Rudskalle 

Den 2 maj 1996 medefiskede Ulrik B. Rosenbeck i Vejlesø, hvilket gay en RUD-
SKALLE pa 400 gram 27 cm lang, Desuden fangede han en GEDDE pa 1,5 kg 

Stor Sandart 

Lørdag efter endt arbejde skulle en kammerat og jeg pa Furesøen. Min kammerat 
havde pataget sig den opgave at fiske agnfisk men han havde ikke haft det helt sto-
re held med sig, da det kun blev til 2 skaller pa 20-25 cm. Efter et par timers resultat-
øst skalle-fiskeri besluttede vi derfor at ngge tit med de 2 skaller. 

Et par timer senere forsvandt mit flád pludseligt. Efter 10-15 minutters tovtrkkeri 
kunne jeg nette min første sandart. Fisken vejede 6.7 kg, og den blev naturtigvis 
skánsomt genudsat, da sandarten jo er fredet i maj màned. 

Sâdan kan det gá nár en sandart forelsker sig i en skalte, som i virkeligheden var 
tiItnkt en gedde - skriver Martin K. Rasmussen. 

Sundtur 

Pa sundturen den 12 maj 1996 fangede Kasper B. Rabøl dagens største torsk pa 
7,4 kg Turen var prget af táge, vindstille og ingen strøm. Derfor stod fiskene me-
get spredt, sá det var hardt arbejde med en kastestang, som blev belønnet. 

ørreder til far og son 
(af Jørgen Thomsen) 

11. november 1995 
Den 11. november var jeg taget til kysten nedenfor Flyndersø hvor jeg ofte har haft 
godt fiskeri efter malshavørreder. Da vinden var frisk øst, Iavvande og ukiart vand, 
var min optimisme begrnset. Efter en times fiskeri yule jeg lige prove at kaste langs 
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med kystlinien pa trods af vanddybden, som kun var 30-50 cm Pludselig eksplode-
rede en fisk idet den huggede, og jeg kunne straks mrke, at det ikke var en mao 

 Der fulgte en 10-15 minutters kamp pa det lave vand, hvorefter jeg forberedte 
mig pa at kane den ind. Det lykkedes mig at trkke halvdelen af fisken pa land, 
hvorefter jeg kastede mig over den. En hot hunfisk pa 77 cm og 5 1 kg. Gladsaxe 
wobler og 0.23 line, kI 15:30. 
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3, maj 1996 
Bededag den 3. maj 1996 var peg taget med nogle dygtige put and take fiskere tip 
Tranesø ved Højby. De andre fangede huutigt et par regribuei pA 1-2 kg, mell selv 
om v; aHo fiskede mcd sm6 spinnere og skeblink, 5k jog ingen hug. Da vi kun havdc 
5 mint tter thage af fisketiden, fik jeg endelig et godt hug Den tog et par lange ud-
lob og var en god modstander pa det meget lette grej Ind kom den, imens var vores 
fisketid udløbet. 
En ftot regnbue pa 60 cm og 2.5 kg. 

11 maj 1996 
Denne dag var min far og jeg taget tiP kysten nedenfor Flyndersø ved Rørvig. Vi hay-
de fisket Ca. halvanden time uden noget, da jeg lige yule prove et par sidste forsøg 
Et hardt hug fulgle, 09 jeg mrkede straks, at det var en god fisk. Jeg signalerede tn 
min far at han skulle komme og hjlpe ved landingen. Der gik Ca. 10-15 minutter for 
den var kiar tiP kaning. 
En fbI hanlisk pa 73 cm og 4.0 kg. Linen var 0.23 og agnen Gladsaxewobler 

Kiubbens Fladfisketur 

Det var igen blevet tid for vol snarl tradituonsrige fladfiske-pokal-tur. 24 forventnings-
fulde medlemmer var tørnet op ombord pa det gode skib SKJOLD af Vedbk; men 
alt var ikke som sidst Skibet var nsten uigenkendeligt efter montage at nyt style-
hus og mndretnirig at nye kekken- og toiletfaciliteter. Tilsammen har dette skabt bedre 
vilkár for bade skipper John Trap og de ombordvrende bystfiskere. 

Snarl efter 17:00 stak vi kursen mod Hvens syd-vest pynt. Turen dertil blev brugt tiP 
at rigge tiP, opfriske gamle minder og sidst men ikke mindst nyde en kold pus Første 
stop ud for pynten gay kun f6 fisk, men som vi kender Ulf Hansen begyndte han 
straks at lokke smatorskene Ingen eller kun meget fá registrerede flade, sá en ny 
strategi matte tiP, en ny og spndende plads. Det blev traditionen tro ud for Backvi-
ken havn pa Hvens østside pa 6-10 m vand. Her blev landet here fine skrubber I 
singer samt en del smátorsk dog ingen over et halvt kilo Det blev efterhânden lidt 
trivielt at ligge 3 turbade og drive over samme plads igen 09 igen, med det resultat at 
flere og flere røg pa flasken eller tiP pølserne, som jo sammen med 1 pakke sandorm 
var mnkluderet I priseri pa 110 kr pr person. 

Igen var det "Torskekongen" Ulf, der forte an med at fortlle skipper hvor han skulle 
Igge sig. Det blev til en hue sejitur mod havnen pa Hven's nordside. Men.. efter 
blot 5 mmnutters fiskeri var able trtte af Ulf's torsk, som dunkede talrigt i dørken, men 
størrelse er jo ikke alt. 
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El kvarter for vi skulle hjem drev vi over et omráde med en del fine skrubber pa 4-
500 gram. Leif Holmsgaard og Dane Henry fik begge skrubber over halvkiloet Dane 
Henry mente at hans vejede 585 gram "on it",men jeg tror, at vi er en del, der ikke sá 
vgten gâ meget over 500 gram. 

Vinder at ârets flade-pande blev lb Rasmussen med en ising pa hele 470 gram, 35 
cm lang Flot Titlykke! 

Vel mødt nste àr 
	

Ulrik Nyvold 

POINTSTILLINGEN 1995-96 

Torskepokaleri 

Frank Lynge Larsen 10.5 kg Foreningstur 
Jørgen 0. Rasmussen 9.4 kg Foreningstur 
Jørgen 0. Rasmussen 8.0 kg Foreningstur 
Kasper B Rabøl 7.4 kg Foreningstur 
Jørgen 0 Rasmussen 6 2 kg Foreningstur 
Kasper B. Rabøl 6.0 kg Foreningstur 

Sa!tvandspokalen 

Frank Lynge Larsen 	13.0 kg 	Torsk 
	

87 point 
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0.400 kg Rudskaile 

5.1 kg Havørred 
4.0 kg Havørred 
3.5 kg Havørred 

40 point 

102 point 
80 point 
70 point 

NEPTUN BLADET 

Ferskvandspoka!en 

Martin K. Rasmussen 
Jørgen 0 Rasmussen 
Jørgen 0. Rasmussen 
Jørgen 0. Rasmussen 

Medepokalen 

Ulrik B Rosenbeck 

Pokal for zedelfisk 

Jørgen S Thomsen 
Jørgen S. Thomsen 
Knud S Thomsen 

Put & Take pokalen 

	

6.7 kg 
	

Sandart 
	

134 point 

	

0.830 kg 
	

Aborre 
	

69 point 

	

0.800 kg 
	

Aborre 
	

67 point 

	

0.700 kg 
	

Aborre 
	

58 point 

Jørgen S Thomsen 	2.6 kg 	Regnbueørred 	174 point 

13 
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VANDMILJØET 

Sildestimer ikke generet af øresunds - brobyggeriet 

I forbindelse med bygningen af øresundsbroen har der vret bekymring for hvorle-
des slamafgravningen yule pàvirke vandmiljøet 09 dermed bl,a. sildens vandringer 
gennem Oresund. Her bringes uddrag af de seneste undersøgelsei omkring Salt-
holm.  

Førsøget pa at forebygge, at gravearbejdet ved øresundsbroen gár ud over silde-
vandrungen i Sundet, ser ud til at lykkes. I hvert fald har sildestimerne i ârets første 
màneder bevget sig som de plejer. 
I august-september samles sildene i Oresund, og i januar-februar vandrer de syd pa 
gennem Oresund helt ned til RUgen ved Tyskiand, hvor de yngler. Derfor har man 
forsøgt at holde den ene side af Salthoim fri for graveslam, sâ sildene hele tiden kan 
komme forbi, og det er altsà lykkes indtil nu. 

Torre somre ( kilde Politiken) 

Ti) gengld kan to tørre somre i trk og nu en efterfølgende tor vinter true fiske- og 
dyrelivet i mange vandløb specielt pa Fyn og SjPland Her er vandstanden nu man-
ge steder kun 1/3 af det normale for árstiden. Der mangler 3-400 millimeter nedbør til 
grundvandsreserverne, og det kan end ikke et skybrud rette op p& da meget af ned-
børen Iøber at pa overfiaden eller fordamper i de øverste jordlag. 

I flere amter overvejer man forskeUige tiltag, som dog kun kan afbøde skaderne en 
smule. Der kan vre tale om at inddrage landmnds 09 gartneriers vandindvin-
dingsret til brug ved vanding af afgrøder. Et andet tiltag er at undlade at skre grøde 
i vandløbene til sommer. 

Det lokale milje 

I sommeren 1995 blev der efter aftale med Søtlerød Kommune opfisket 2.755 kg 
skaller og brasen I Vejlesø Det var Furesøens erhvervsfisker, som forestod denne 
opfiskning med sine bundgarn. Mátet var at gore Vejlesø renere ved en sákaldt bio 
manipulation af fiskebestanden. 

Søens fiskebestand af mindre fisk aeder for voldsomt af søens dyreplankton, som 
ellers skulle aede planteplankton. En sommers opfiskning hjalp ikke pa søens 
vandmiljø. Deis skønnes det, at kun ca en trediedel af søens bestand af skaller og 
brasen blev oplisket, dels ledes der stadig for meget spildevand ud i søen, da kloak 
nettet ikke er fuldt udbygget, og udledninger gøder jo sá fortsat planteplankton i Sø-
en. 

NR: 3JUN11996 	 14 



NEPTUN BLADET 

Søllerød Kommune har derfor besluttet, at opfiskningen skal gentages her i 1996, 09 
i skrivende stund er Kristen Barfod after igang med sine bundgarn Man ma sá habe, 
at resultaterne følger forventriingerne til biomanipulation, nàr man endnu ikke har 
styr pa det kommunale spildevand. 

MADS$DEN 

Sommertorsken er gerne i god kondition, 09 buyer den renset straks, buyer det heller 
ikke noget problem med fasthed i kødet Hvis man derfor skal bruge en nem og lk-
ker fiskeforret sà prøv 

C EVI OH E 
Mexikansk fiskecocktail med citron og lime 

400 g ren torskefilet 09 150 g kammuslinger. 
Marinade: saft af 5 citroner, saft af 5 limefrugter, 2 spsk acaciehonning, tsk salt, 1 
lute hakket grøn chili, 1 lille hakket rod chili 
Dertil 1 rod peberfrugt, 1 guI peberfrugt, 1/2 agurk, 2 forârsløg, 1 spsk frisk hakket 
koriander, 1 iceberg salathoved. 

Fisken skres i terninger og lgges sammen med kammuslingerne i en skál. Marl-
naden hIdes over, og der marineres under lag i mindst 8 timer.  

Peberfrugterne renses for kerner og stilk og skres i smá terninger. Agurken halve-
res og skres I skiver. Forarsløgene skylles 09 hakkes. 

Salaten skylles og arrangeres I portionsglas. Fisken og muslingerne afdryppes og 
blandes med de hakkede forârsløg, skárne peberfrugter, hakket koriander samt ski-
ver af agurk. Det hele anrettes oven pa salaten, og lidt marinade hldes ved. 

Vetbekomme 
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SPØRGESKEMA UNDERSØGELSEN 

SA er spndingen udløst, og der foreigger flu et resultat af volt udsendte spørge-
skema. Generelt indeholdt spørgeskemaet 2 slags spørgsmâl. Den ene var verbale 
beskrivelser af bi. ønsker, og den anden var spørgsmI der var mere kvantitative af 
natur. Disse sidste vises senere i et skema. 

Der er 2 gennemgâende ønsker I besvarelserne 
- ønske om fIIes kystture med fIlesspisning eller andet socialt samvr. 
- ønske om flere foredrags- og temaaftener ved klubmøderne. 

Det er helt tydeligt, at det sociale samvr i kiubben har en høj prioritet - herunder 
ogsá med deltagelse af øvrige medlemmer af kiubmedlemmernes familier. 

Ellers kan nvnes forsiag og ønsker om: 

- Flere ture pa de større søer. 
- ørredfisketure. 
- Karpefisketure. 
- A-fisketure til de jyske áer. 
- Put and Take- uisketure for hele familien evt. med konkurrence. 
- Juniorfisketur fra bredden af Bagsvrd Sø i marts. 
- Sø- og 6-ture med instruktion. 
- Makreltur fra SjIIands Odde/Kattegat. 
- Havtur til Det Gule Rev. 
- Heldagstur efter sommertorsk. 
- Ture til den svenske skrgárd/øIand. 
- Big Game fisketur (f.eks til Mexico). 
- Abent-hus ture til et fiskevand (f.eks Søllerød Sø) 
- Besøge Danmarks Akvarium "bag kuliserne' 
- Se og høre om ørredopdrt og fiskepleje (Esrum MøIIe kkkeriet) 
- Flere fIIes spisninger i kubben 
- SsonkaIender for forskeilige typer fiskeri i bladet. 
- Opslagstavle i kiublokalet til koordinering af mindre gruppeture. 
- øget indsats i juniorarbejdet med en alsidig opIring I Iystfiskeri 

De øvrige spørgsmàl er analyserede i det efterfølgende skema. Kun et af de return€ 
rede spørgeskemaerne kunne ikke passes ind. 

Spørgeskemaerne er blevet kvantiserede ved at vIge den højeste vrdi, hvis et 
interval blev afkrydset. Hvis et medlem f.eks afkrydsede, at han havde fisket ved ky. 
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sten 0-5 gange p6 et 6r, er tallet 5 indgMt i sarnmentUingen. Hvis man har afkryd-
set "mere end 20' er taUet 30 blevet brugt. Denne mde at kvanbsere skemaerne p 
kan naturgvis altid diskuteres, men s6 Inge vi ved hvorledes det er gjort, kan vi 
tage denne usikkerhed med, nr vi forsøger at drage konklussioner. 

Procentdelen af seniorer, som bidrog til denne undersøgelse er 38, mens 35 procent 
af juniorerne deltog. Det er Iidt farligt at konkludere noget endeligt fra resuRaterne I 
undersøgelsen. Var det kun de aktive medlemmer som deltog?. Alligevel vii jeg for-
søge at drage nogie fâ genereHe konklussioner: 

Aktivitetsniveauet er meget højt i kiubben, og det er interessant, at blandt seniorerne 
er kystfiskeri den populreste form for fiskeri tt fulgt af søfiskeri og havfiskeri. 
Biandt juniorerne er der frre kystliskere, men dette kunne skyldes bI.a. transport-
problemer? 

75% af seniorerne har nøgte tit fiskeringens faciliteter. 

For 39% af mediemmer var medlemsskab af Fiskeringen gruriden til medlemsskabet 
I NEPTUN, mens det for 64% ikke var grunden hi mediemsskab. I parentes skal det 
bemrkes, at nogle af medlemmer bde svarede ja og nej (ii dette spørgsmál, 
hvorfor tallene ikke summerer op til 100%. 

øvrigt er resuitatet prsenteret for medlemmerne, som s6 hver isr kan drage de-
res konklussioner. 
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jorer: 	57 
Kystliskere: 	 700 lure at 49 Personer 
Havtiskere: 	 595 lure at 46 Personer 
Sefiskere: 	 645 lure at 48 Personer 
Strom-vand: 	 250 lure at 29 Personer 
Medefiskere: 	 270 Ture at 21 Personer 

Spindefiskere: 	 665 Ture at 43 Personer 
Fluetiskere: 	 435 lure at 32 Personer 

Fiskeringsnøgle: 43 
Fiskeringen grund til medlemsskab 26 
Fiskeringen ikke grund tI medlemsskab 35 

lure med Fiskeringens laciliteter: Herat Bagsvrd Vedbk Personer 
Første: 	320 40 15 36 
Anden: 	130 20 20 22 
Iredie: 	50 5 35 8 

Medlem at andre organisationer: 
Danmarks Sportstiskertorbund 18 
Andre Sportsfiskerforeninger 9 

lorer: 	13 
Kystfiskere: 75 lure 	at 
Havfiskere: 105 lure 	at 
Søtiskere: 210 lure 	at 
Strørn-vand: 65 lure 	at 
Medefiskere: 155 lure 	at 

Spindefiskere: 195 lure 	at 
Fluefiskere: 35 lure 	at 

Fiskeringen grund til medlemsskab 
Fiskeringen ikke grund til medlemsskab 

lure med Fiskeringens faciliteter: 
Første: 	10 
Anden: 	10 
lredie: 	 0 

Medlem at andre organisationer: 
Danmarks Sportsfiskerforbund 2 
Andre Sportstiskerforeninger 0 

9 Personer 
11 Personer 
13 Personer 
5 Personer 
9 Personer 

11 Personer 
7 Personer 

10 
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VEJRET I DANMARK 
MARTS 1996 

Rekordtør kold marts. 

En foreløbig opgørelse over nedbøren i marts 1996 pa 7 mm for landet som heihed 
er en tangering at den tidligere tørreste marts fra 1969 og 1918. Bornholm fiR i marts 
ar godt 10 mm nedbør og NordvestjyUand 3-4 mm. 

Mánedsmiddeltemperaturen for marts 1996 blev 2° under normalgennemsnittet for 
perioden 1961-90. Den højest malte temperatur i marts 96 er beskedne +8.8  Vest-
jylland d. 25. og den laveste -9.80  pa Randerskanten d. 2. At der kun regstreres 
+88° i en marts er meget lavt. En forventelig højeste temperatur ligger omkring 
+150  og de +8.8° er da ogsà tt p6 det lavest registrerede overhovedet, nemlig 
+8.3°fra 1917. 

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet nr det normale med mest sol pa Ska-
gen. 

Graddagetallet eVer fyringsbehovet for hele landet i marts i gennemsnit 16 19% over 
gennemsnittet for perioden 1981-95. 

Landstal i marts 1996 

Middeltemperatur 	 00°C 	(normal +2 1°C) 
Nedbør 	 7 mm 	(normal 46 mm) 
Sol 	 110 timer (normal 113 timer) 

VEJRET I DANMARK 
APRIL 1996 

Meciet tor og solrig april. 

Sommervejret omkring den 22. april 1996 betød, at en mánedsmiddeltemperatur for 
første gang siden oktober 1995 blev over det normale. For landet som heihed blev 

19 	 NR: 3JUN11996 



NEPTUN BLADE I 

apt ii 1996 0 8°C over normalgennemsrtittet for perioden 1961-90. Mánedens højeste 
temperatur, 27 6°C blev registreret bade den 22. og den 23 pa Sjlland, og mane-
dens laveste màlte temperatur -9 3°C var pa Fyn den 2 Sá sent som den 15. blev 
der registreret -7°C i Midtjyfland, en uge efter +27°C samme sted Antallet at sákald-
te sommerdage (dage med temperaturer over 25°C) blev 0.9 i april I àr, vgtet over 
30 lokaliteter med málestationer - det højeste nogensinde april 1993 var det i gen-
nemsnit ud over landet 0 8. 

Det temperaturbaserede graddagetai elier Iyririgsbehovet for april 1996 for landet 
som heihed blev 318, hvilket er normalt I forhold til perioden 1981-95 Den megen 
sol i april I 6r har dog givet en lille besparelse i fyringsudgifterne 

I april 1996 faldt der kun 10 mm nedbør i gennemsnit ud over landet, sa det meget 
tørre vejr fra det foregâende halvâr blev fortsat Pa amtsbasis faldt der kun 3 mm I 
Ribe amt I april i áí, og mest fik Bornholm og Storstrøms Amt med 24 mm. 

Soltimerne I april 1996 Ia mere end 20% over normalgennemsnittet. Mest sol 240-
250 timer forekom pa store deie at Lolland-Faister og pa Sjlland, og mindst sol uk 
Midtjylland 180-190 timer.  

Landstal i april 1996 

Middeltemperatur 	6.5°C 	(normal 5.7°C) 
Nedbør 	 10 mm (normal 41 mm) 
Sol 	 215 timer (normal 174 timer) 

G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at foreningen ráder over 2 stk. gstekort til brug ved Fiskeringens 
faciliteter. Far du som medlem at NEPTUN besøg blandt familie eller venner, der 
godt vii prøve en fisketur ved en at Fiskeringens faciliteter, sa bestil et at disse g-
stekort hos foreningens formand. Gstekortet glder altsá til leilighedsvis fiskeri 
ved faciliteterne oq I følgeskab med et foreningsmedlem 

Skaf nye med lemmer 

Vi er altid interesseret i at hverve nye medlemmer til foreningen, da et forøget med-
lemstal vii forøge vores muligheder for at tilbyde medlemmerne flere faciliteter og 
aria ngeme nte r. 
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Derfor har NEPTUN indført en hvervekampagne, som skal inspirere medlemmerne 
til at invitere andre interesserecle som medlemmer. Hvis du som medlem al NEP-
TUN hverver to nye medlemrner, og der pa indmeidelses girokortet blot star 
11 anbefalet af ...' vii du f6i udleveret et gavekort til Henrys Fiskegrej". 

Fiskeringen's nøgler 

Fiskenngens badlaciliteter er aflast med samme systemlàs. Nøgler hertil kan kun 
erhverves hos foreningens kasserer elier formand mod et depositum pa 50 kr Husk 
øvrigt foreningens interne kursus i Sikkerhed til søs. 

KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

Til gamle og nye med lemmer, som endnu ikke har deitaget i vort hue interne kursus 
en hue henstilhing med en vognstang. 

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

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

Regler for benyttelse af "NEPTUN"s motorer 

1. Udiejning sker kun (ii medhemmer med gyhdigt FR 1970 motorkursus og sikkerhed" og kontin 
gentkvittering Begge skal forevises inden udiejning 

Kun mediemmer der er fyidt 18 ar kan leje motorer.  

2. Udiejning vii foreg fra Henrys Fiskegrej', i dennes abningstider. 

3 Udtejning vii forega pa følgende betingeiser: 

a) Depositum 	 300 kr 
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b) Leje pi dag 

	

	 40 kr for EL motor 
50 kr for 4 HK motor 
75 hr for 10 HK motor 

c) Leje pr weekend 

	

	60 hr for EL motor 
80 kr for 4 HK motor 

125 hr for 10 HK motor 

Depos;tum betales ved udievering af moteren 

Depositum vd biive tilbagebetait ved aflevering af motor I hel og rengjort stand Leje og brndstof 
forbrug modregnes i det betalte depositum 

4 Ved leje al motor feiger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 22,7 
L tank Tanken afleveres igen til fyidning hos Dane Henry Der udieveres ekstra olie af Dane Henry 
og kun denne ma benyttes. 

Ved lele af EL motor vii der medfoige et futdt optadet batten, som kan vare op til Ca 8 - 10 timers 
torbrug 

5 Der udieveres ved leje attid et st vrktø] og reservedele. Disse afieveres i samme stand/antal 
efter endt brug 

Hvis der bar vret problemer med udstyret, afleveres en rapport (ii Dane Henry, sáiedes at disse 
kan aftijipes. 

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

7 Ved leje af motor udleveres der materialer. som er en vejiedning I brug og anvendeise at disse. 
Denne vejiedning skal altid føiges for at opná den sterste sikkerhed hi søs 

8 Bevudst overtrdetse af udieverede regier 09 materiate for benyttelse af foreningens motorer vii 
automatisk medføre eksklusion af NEPTUN. 

Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Bestyretsen gør endnu en gang medlemmerne opmrksom pa, at Ian af vdeofilm 
skal begrnses til 8 dage.Videofilm og forøvrigt andet fiskelitteratur fra foreningens 

bibliotek kan lanes af medlemmerne ved, at de skriver sig pa lánelisten i kiubiokaler-

ne 

Videouilmene er foreningens ejendom og skal were til râdighed for alle. Derfor kan 
bestyreisen ikke titlade, at filmene ligger hjemme has medlemmerne i Ingere pen-

oder som f.eks. ferier. Overholdes dette ikke, vii der bive opkrvet et iànegebyr pa 
25 hr pr. film. 
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APROPOS ADRESSEIENDRINGER 

Der er altid mange adressendringer blandt yore medlemmer i foreningen Nogle 
ndringer meldes hurtigt via de smS adressendringskort, som fâs pa posthuset. 

Andre Mr vi ind som en hue notits pa girokortet. After andre far vi meddel&ser om via 
avispostkontoret, og i nogle tilfhde máneder efter en flytning har fundet sted helt 
afhngigt af, hvornâr et blad er udkommet. Enkelte er ogsà sá venhige at meddele 
flytninger via telefonen, som regel fordi de havde noget andet at spørge om samti 
digt. 

For jeres egen skyld bør vi kunne holde medlemskartoteket ajour, sáledes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vi i bestyrelsen kan gore dette sa hurtigt og kor-
rekt som muhigt, har vi fra bestyrelsens side denne hue bon: 

Brug pos(vsenets smà adressendnngskort, nàr I flvtter 

Disse kort er gratis og Ms pa ahle posthuse, og meld sa gerne fhytningen inden denne 
sker 

P6 forhánd tak. 

BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN biadel er et mediemsbiad, hvorfor del er âbent for medlemmernes bidrag, ikke alene det 
den ándsvage bestyreise finder pa 

Hvis vi har en kunstrier iblandt os der har lavet skitser. som han/hun gerne vii vise for andre, er 
dette stedet Debatopig og beskrivelser om spndende eller anderledes fsskeopleveiser kunne 
ogsa have andres interesse 

Derfor hvis I har et bidrag sá kontakt blot Frank Lynge Larsen. 
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