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PRAKT!SKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand 	 Jøren 0 Rasmussen 	 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A, 2800 Lyngby 

Nsttormand Steen Brynov 45 85 92 12 
Snebrvnget 11, 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henrys Ftskegrej, Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum 
Privat 39 69 85 69 
Valdemarskrogen 26 .2860 Saborg 

Bestyrelsesmdl/ Frank Lynge Larsen 3927 3048 
sekretr østerbrogade 165 

Bestyrelsesmdl Leif Holmskov 45 87 98 89 
KuIsviervnget 9, 2800 Lyngby 

Juniorleder Lasse SterIl 30437459 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Juniorleder Martin K Rasmussen 43440307 
Lillevang 9, 2605 Brøndby 

Klublokaler: 
Ungdomslokalerne pa Fuglsangsskolen, Lokaler Nr 69 09 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmeldinger: 
Mede-ture Martin K Rasmussen 43440307 

Kyst- 09 se-ture Dane Henry (torretningen) 45 85 59 70 

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

Girokonto: 
Lysthskerforeningen NEPTUN 306 27 16 
Vatdemarskrogen 26, 2860 Søborg 

Nste Nummer: 
Ukmo august 1997 

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

Fangstrapporter: 
Henrys Fiskegrej 

Ansvarshanende redaktec Jergen 0 Rasmussen Lay-Out Frank Lynge Larsen 
Btadet udkommer 5 gange urn áret i at oplag pa ca 250 stykker 
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NEPTUN BLADET 

Mànedens leder 

Det er egentlig ganske tankevkkende, at Danmark har en kystlinie, som er lige sà 
lang som lnden's kysU Søernes "kystlinie' er end ikke medregnet. Netop de mange 
snvre Ijorde, bugter og vige giver tilsammen denne lange kyst Sà skulle man me-
ne, at der med 5 millioner indbyggere var plads nok til alle for frdsel og aktiviteter 
herude. Dette er dog slet ikke tilfldet. For den strkt indskàrne kystlinie betyder, at 
adgangen til megen strand ligger pa privat jord, og I Danmark har vi ikke svensker-
nes "allemandsret" til at frdes pa privat jord. 

Da sa mange fjorde og vige er smalle og snvre, kan ogsá relaflvt fá nedgarn (sàvel 
erhvervs- som fritidsfiskerens) let sprre store omráder at for det rekreative kystfi-
skeri med stang. Ellers var begrebet garnfri zoner ikke kommet pa tale. Netop her 
burde der I langt højere grad tages mere hensyn til de geografiske forhold. Hvis først 
garnfiskeren har sat sine redskaber, er det stangfiskeren, som ma vige og holde de 
lovbefalede 75 meters afstand. 

Med det store antal garn, der i dag star ved danske kyster (ofte pa kryds og tvrs), 
kniber det ogsà meget med at holde en rimelig afstand mellem de udsatte redska-
ber. Her har ogsâ trollingfiskeren sine problemer, hvis afstanden 75 meter til udsatte 
redskaber konsekvent skal overholdes. 

Som borgere 09 skatteydere i Danmark skal der vre plads til os a lie. Sä hele dette 
spørgsmál om faststäende redskaber trnger til en grundig gennemgang 09 sane-
ring, hvor der skal tages skyldigt hensyn ogsà til det rekreative fiskeri med stang, 
sàvel fra kysten som ved trolling Saltvandsfiskeriloven star hI revision, sà vi ma ha-
be, at de i ministeriet virkelig er lydhore nu. 

NEPTUN's medlemmer kan gore deres indflydelse gldende ved at tale med deres 
egen lokale folketingskandidat 09 gore vedkommende opmrksom pa problematik-
ken 
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NEPTUN BLADET 

NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer: 

Mads scheibye 

L 
Jun iorer: 

Jan Secher 

BIOLOG: "JAG SKARVEN" 

Ornitologerne kmper inddt for at holde skarven totaifredet fremover. Fiskerne 
hader fugen som pesten. SeIv Mi)jøministeren har bragt spørgsmálet op, om en re-
gIering at bestanden er nødvendig. 

Nu foreslár en at de biotoger i Danmark, som kender mest hi skarvens vaner, at der 
indferes en jagttid pa fuglen I efterâret. Biolog Poul Haid-Mortensen har netop fr-
daggjort en rapport, der, viser, at skarven herhjemme i dag aeder iangt fiere konsum-
fisk end for bare 10 ár siden. Da var det mest skidtfisk, skarvene gk efter. 

Hvs den store bestand af skarv skai reguleres, er den mest etiske og økoogiske 
made at gore det pa at indføre en egentlig jagttid om efteràret, siger biologen. 
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NEPTUN BLADET 

TURPROGRAM 

HAV-TURE 11997 

Onsdag d. 11/6 SKJOLD, Vedbk kI. 17:00 til 22:00 *) 

Søndag d. 17/8 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 14/9 SKJOLD, Vedbk kl. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 12/10 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 16/11 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 

*) Foreningens FLADFISKETUR 	HELE SIBET 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er i 1997 150 Kr. Der ydes dog en rabat til yore 
yngste juniorer pa 30 Kr. 

Der er til disse ture kun reserveret 12 pladser. 

Heldagsture og specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes ønsker, 

TILMELDING. Henrys Fiskegrej (Se side 2 i bladet). 

DHF TUROVERSIGT 1997 

14.-15. juni 	OM - fri line 	 Hirtshals 
20.-22. juni 	EFSA Germany Line Class 

Festival 	 Spodsbjerg 
12.-13. juli 	 Nordisk Mesterskab 	 Harstad, Norge 
20.-26. juli 	 EFSA European Boat 	 Scotland 
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NEPTUN BLADET 

PUT & TAKE FAMILIETUR 

Søndag den 1 Juni 1997 afholder NEPTUN en PUT & TAKE familietur. Vi har vakgt 
STORE ROSENBUSK" ørredsø ved Lynge som noget af det mere seriøse. 

Mødestedet buyer HENRY's FISKEGREJ, Frediriksdalsvej 136, 2830 VIRUM Vi kø-
rer herfra ki. 7.00 prcis Da vi kommer som forening, kan vi opnà en grupperabat 
pa deltagerprisen, som vii vre afhngig af antai tilmeidte til turen. 

Safremt vejret buyer godt, tnker vi at medbringe en gnu, sâ en gang grilpøiser kan 
ndgà i arrangementet. 

Seneste tilmeiding af hensyn til rabat er torsdag den 29. Maj 1997. 

TILMELDING. HENRY's FISKEGREJ, tif. 45 85 59 70 I forretningstiden 

FURESØTUR 

Lørdag den 7. Juni 1997 skal vi igen pa Furesøen og prove at Iokke en sandart ellen 
en gedde. Der er reserveret de 3 bade ved Stavnsholt-faciliteten. Der er herfra kun 
kort afstand ud til nogle af Fureseens bedste banker. 

Da dette fiskeri ofte er bedst sen aften/ tidiig morgen, Igger vi ud fra Stavnshoit 
alieredeki 1:00. 

Opiys veniigst om eventuei transport ved tiimeidingen. 

Levende agn er og buyer bedst til dette fiskeri. Sá vi forsøger at skaffe agnfisk til den 
7. Juni. 

Der er maximait 9 pladser, sá den der kommer ferst til me lie -------

TILMELDING. HENRY's FISKEGREJ, tif. 45 85 59 70 i forretningstiden. 
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NEPTUN BLADET 

ARETS FLADFISKETUR 

Onsdag den 11. Juni 1997 afholder foreningen sin àrlige konkurrencetur om àrets 
sterste fladfisk. Her kan alle vre med hvad held angár. 

Turen er igen en aftentur kI. 17 til 22 med SKJOLD fra Vedbk. Hvis vejret tillader 
det, gãr vi denne gang efter de rigtig store lokumslàg" pa nogle positioner ford for 
Hven. 

Den, som fanger den største "flade", far sit navn/dato/fangst indgraveret pa den sto-
re stegepande. 

Deltagerprisen er 150 kr, dog rabat for juniorer. 

Foreningen sørger for sandorm og eventuelt anden relevant agn 

TILMELDING: HENRY's FISKEGREJ, tlf. 45 85 59 70 i forretningstiden. 

ALEMEDETUR 

August maned med mørkere ntter er efter erfaringen et godt tidspunkt for álefiske 
ii. God gammeldags bundsnørefiskeri efter disse lkre dyr! Stegt ál med stuvede 
kartofler --- krs for ganen! 

Fredag den 22. August 1997 forsøger VI Os endnu en gang med dette fra Helsingor 
Nordhavn. Vi modes pa havnen kI 20 

Da der gerne er mest aktivitet hos ãlene indtil midnat, regner vi med at slutte fiskeri-
et ved dette tidspunkt. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men du skal selv sørge for agn og godt humor. Bare 
mod op til lidt socialt samvr. Chancen for ai er der ogsá. 

LI 
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NEPTUN BLADET 

Kystkonknrrence pa' Sjallands Ocide! 

Lordag d. 24/5-sundag d. 25/5 afliolder Fiskeringen en 24 timers kystkonkurrence i 

Sjadlands Odde. I'ra.mkrne er store og startgebyret Cr lille! 

Aik Lystfiskere er meget velkotune. 

For at fejrc at vi flu ogsá har et bus pi Odden, arrangere Fiskeringen en rask hue 24 

timers kvstkonkurrence! 

Der kan fiskes fra lordag d. 24/5 klokken 12.00 01 indvejning sondag d. 25/5 kiokken 

12.00. 

Der vii vare Irnner til sturste laksefisk, torsk og hornfisk; derudover vii der vre 

pramie til bedste junior og biandt alle indvejede fisk, uanset art, trekkes der hod om 

en oppustelig redningsvest. 

N havnen i Ilasneby opstiller vi hovedkvarteret, del er her tilmeldingen, indvejning 

og pramieos'errkkeIse finder sled. Tilmelding og indvejning kan linde sled under 

hehe konkurrence Perioden; 

Der vii ligeledes vare mulighed for, at ía fyldt kaffe og the pi termokanderne, at 

kobe of og vand fit ublu priser samt naturIigvis at booke huset p5 Odden! 

Del koster 50,- kr. for mediemmer af Fiskeringen og 75,- for ikke-medlemmer at 

dehtage. 

UOLDKONKURRENCE! 

tile Fiskerings medlems- og samarbejdsforeninger opfordres Ill at stifle med et hold 

lii konkurrencen' hlvert hold skal bestá af 4 - 10 personer, en forening kan 

nalurligvis stifle med (here hold, men hold 2 tilmeldes forst nr der Cr overlegnet pd 

hold I. Stiller en forening med II wand 01 holdkonkurrencen, vii de sáledes deltage 

med 7 niand pa hold I og 4 p6 hold 2! 

Przemien i hold konkurrencen er et gratis weekend ophoid i hytten! 

Iluldkonkurrenen gár ud pa, at lange flest kilo fisk pr. deltager ganget med antailet 

if arter' Iii eksempel vii et 10 mandshold der fanger 9,5 kilo torsk og 500 gr skruhhe 

have fanget (9,5 + 0,5) x 2 / 10 = 2 konkurrencekilo, -skrubben buyer altsa 10,5 kilo 

vrrd' tile hoiddeitagere er naturligvis med i den ir.dividuelle konkurrence. El hold 

kan filmeldes af holdkaptajoen, der medbringer en lisle med navne og mediemsnumre 

pi holdets deltagere, samt betaler deltagergehyret for hele boldet. Der vii sere en 

poliai til del nest-darhigste hold! 
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NEPTUN BLADET 

FA KTA IISTE 

thor: Ilavncn i Havneby pa SjlIands Odde. Information & forhands-tilmelding: 

Klaus Munck, tlIJfas: 3154 4331 & Kim Holm Boesen. 

ilvornar: Fra br. d. 24/5 Id. 12 Iii son. d. 25/5-k112. 

ttvormeget: 50,- for medlemmer af Fiskeringen 75,- for ikke-medlemmer. 

Ilvorfor: Fordi vi bar fact bus pa Odden, og fordi vi ved du booker huset oar du bar 

set hvor godt fiskeriet er i omradet! 

Aflysning: I tiIflde al snesiorm og isskruning, trkkes der Ind om "tiloversblevne" 

prmier. 

Regler! 

-Der m2 fiskes med op Il to stnger ad gangen. - Der skal fiskes i overensstemmelse 

med galdende lovgivning. -Indvejede fisk skal were kroget foran gIlerne. 

PramieIiste: 

Laksetisk: 	 I. prmie:BeIly-boat og Selvoppustelig redningsvest. 

2. priamie:Ron Thomson Air-dry neoprenwaders. 

3. przmie:2 gavekort tit Apataki H. 

Torsk: 	 I. pnemie:Seh'oppustelig redningsvest. 

2. prmie:CortIand 444 WFSF flueline. 

3. premie:2 gavekort fit Apataki II. 

Ilorntisk: 	 I. pramie:CardinaI Pro + gavekort 100,- kr. 

2. prmie:Kystfluesoriiment. 

Junior: 	 I. prniie: Olin ksortiment. 

Blandt alle fisk: 	 Selvoppustelig redningsvest. 

Venlig Uilsen 

FISKERINCEN 
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NEPTUN BLADET 

Til gIde 09 oplysning for de medlemmer, som fisker Ira bad i Helsingor-omrádet, 
bringer vi her en kortskitse over forbudszonen ud for Helsingor Statshavn. Kilde er 
SØSPORTS INFORMATION fra Søsportens Sikkerhedsràd 

Helsingor Statshavn 
Forbudsomrâde for 
nt ids S ej le re 

Kronborg 

56O2,35N. 

12°37,55'E. 

/ 
'56°02,12N, 

/ 
0 100 20Cm 

	

56°0I83N. 	 56°0I83N, 

	

2°36,62E. 	 1237I6E. 
FRV maIls 1995 

NR: 3MAJ1997 	 10 



NEPTUN BLADET 

TUR TIL HARASJOMALA 

Til efteráret sandsynhigvis i September vii NEPTUN arrangere en kiubtur til Blekinge 
Sverige til et stort fiskeomrade under Kronofiske kaldet HARASJOMALA. 

Omrädet bestar af seer og en Fluestrem med udsatte ørreder. I nogle at seerne ud-
sttes der ogsa erreder. Der er ogsb seer med de traditionelle svenske fisk som 
sandart, gedde og aborre. I nogle af søerne er der mulighed for fluefiskeri. Et meget 
givtigt og naturskønt omrade er her blevet organiseret med svensk effektivitet. 

Bade kan lejes for 80 sv kr for en hel dag. 

Priserne ligger mellem 320 sv kr for 'Flugstrommen' weekenden 09 35 sv kr for 
seer med gedde og aborre 

I augustnummeret at bladet vii nrmere beskrivelse at turen blive taget op; men be-
styrelsen overvejer allerede pa nuvreride tidspunkt, at arrangere nogle fluefiske-
kort i Flugstrommen', nàr vi har fastlagt datoen. I denne strem kan der kun fiske 14 
mennesker per dag. 

Dette kunne blive en opleveise, og interesserede kan ailerede nu henvende Sig til 
Frank Lynge Larsen pa tlf 39273048 om en foreløbig forhandstilmelding. 
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NEPTUN BLADET 

FANGSTRAPPORTER 

Mads Scheibye's Meriter 

Foreningens nye medlem Mads Scheibye laegger hârdt ud fra start, idet han har 
indsendt tre fangstrapporter samtidigt. 

Den 9. Marts 1997 gay en tur til StoreVejle A en rigtig flot aborre pa 105 Kg, 43 cm. 

Den 24, Marts 1997 var Mads pa tur til Oland i Sverige og fik her pa wobler endnu 
en stor aborre pa 1,3 kg ogsà 43 cm lang. 

Den 30 Marts 1997 gay en tur til Bagsvrd Sø en sandart pa 2,7 kg, og denne var 
61 cm tang. 

Redaktionen ønsker tillykke. 

Hot Gedde til Lasse Sterli 

Lasse Sterli har i dette fariget denne flotte gedde pa hele 10,5 kg 

Redaktionen ønsker tillykke. 
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Jan's oplevelse med en af havets kmper, BIG EYE TUN 

Jan B. Nielsen har under en ferie sydpá vret ude i sit livs fight med en strk fisk. 
Han fangede en BIG EYE TUN pa hele 132 kg. Hnderne var nrmest føIesesIøse 
8 dage efter, beretter Jan. sa det krvede sin mand. 

Jan arbejder pa en mere fyldig fangstrapport om tighten i tunstolen, sâ fortstteIse 
tølger I august-nummeret at bladet. Indtil da ma iserne nøjes med et forsidebillede 
at den flotte fisk. 

Vi fra redaktionen ønsker Jan tillykke 
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ARETS POINTSTILLING 1996 

Torskepoka!en 

Niels E. Modvig 
Tommy Persson 

Put & Take pokalen 

Martin W Nielsen 

Ferskvandspokalen 

Mads Scheibye 
Mads Scheibye 

Torsk 	 8.7 kg 
Torsk 	 7.5 kg 

Regnbueørred 3.3 kg 

Aborre 	1.05 kg 
Sandart 	2.7 kg 

foreningstur 
foreningstur 

110 point 

87 point 
54 point 

"NEPTUN"s Pokaler 

Torskepokalen 

Varidrepokal i rent søIv. Tildeles for størst fangede torsk pa en at foreningen arrangeret tur. Fan-
geren tar sit navn indgraveret I pokalen og hal da pokalen hjemme til nste pokaiárs alsiutnirig, 
hvor man sâ modtager et krus med hàndmalet bomrke. 
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NEPTUN BLADET 

Saltvandspokalen 

En evigt vandrende pokal Den tildeles for den enkeitfisk, der i árets lab har opnet de hejeste 
point efter felgende pointskale, Nor nedennvnte pointlal 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 Redsptte 1,75 kg 
Hvilling 1,0 kg Redtunge 0,4 kg 
Ising 0.5 kg Radfisk 1,0 kg 
Kuller 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 fr sit navn indgraveret og har pokalen til nste pokalárs afslutning, samtidigt udleveres 
der en erindrings plakette til eje. 

Ferskvandspokalen 

Vandrepokal i selvplet som tildeles for den gedde, sandart eller aborre fra dansk fiskevand, der i 
àrets lab har opnâet det hejeste antal point efter den efterfelgende pointskale, hvor nedennvnte 
pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point, Pointene udregnes derefter proportionalt 

Gedde 	 8,0 kg 	 Aborre 	 1,2 kg 
Sandart 	 5,0 kg 

Fangeren fr sit navn indgraveret i pokalen og har denne til nste pokalàrs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til eje. 

Pokal for aedelfisk 

Vandrepokal i rent selv, som tildeles den sorn i Danmark har fanget den enkelte fisk, som har gi-
vet flest point. Fisken skal vre fanget i áer, seer eller pa kyst, som man kan betragte som de 
naturlige tilholdssteder for fisken (altsâ ikke Put & Take) 

Pokalen tildeles den, der i árets lab har opnàet det hejeste antal point efter den efterfelgende 
pointskale, Nor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes 
derefter proportionalt 
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Bkørred 	 1,0 kg 	 K;ldeørred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Havorred 	 5,0 kg 
Soerred 	 3,5 kg 	 Regribueørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stâende til nste pokalárs afslutning. 
Samtidigt udieveres der en erindrings plakette tit eje. 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives til den. der har fanget den mest pointgivende fisk i et dansk Put & Take 
vand. 
Nedennvnte pointtal for de forskeliige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes derefter pro-
porlionalt 

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeerred 	 1.0 kg 
Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende til nste pokalàrs afslutning. 
Samtidigt udieveres en erindrings piakette hi eje. 

Mede pokalen 

En vandrepokal i sølvplet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som opnàr de 
højeste pointtal. 

Nedennvnte pointtal for de Iorskellige fisk er sat til 100 point, Pointene udregnes derefter pro-
portionait. 

Brasen 3,50 kg Grskarpe 5,00 kg 
Knude 300 kg Karpe 8,0 kg 
Karusse 1,50 kg Rimte 2,50 kg 
Rudskaiie 100 kg Skaile 0,70 kg 
Suder 2,75 kg Al 1,75 kg 

Da medefisk i høj grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto vre rimeiigt 
Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stâende til nste pokaiárs afslutning 

Samtidigt udleveres en erindrings piakette til eje. 

Klubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal i søivpiet der gives til den all-round fisker, som samlet - d v s hvor summen at en 
saltvands-fisk og en terskvandsfisk - opnâr det højeste pointtal 

Nedennvnte pointtal for de forskeliige fisk er sat Iii 100 point Pointene udregnes derefter pro-
portionalt. Fiskene skal fanges i bade ferskvand og saitvand, men en og kun en af hver af de ne-
dennvnte arter gider ved den endelige pointudregning 

NR. 3MAJ1997 	 16 



NEPTUN BLADET 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborre 120 kg Havørred, bad 6,00 kg 
Bkorred 1,50 kg Havørred, kyst 4,0 kg 
Gedde 800 kg Hornfisk 110 kg 
Haverred 4,00 kg [sing 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrel 150 kg 
P & T ørred 600 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 solvplet der gives til den fanger af en erikelt fisk fanget i Danmark, som opnár de 
højeste pointtal. 

Samme pointtal, som er benytlet ved pokalen for aedelfisk, skal benyttes for de fisk, der giver 100 
point Pointene udregnes derefter proportionalt 

Pokal for "Arets lystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem af foreningen, som ved en srlig indsats i ord eller gerning 
har gjort sig fortjent hi denne h&-der. Motiverede forsiag bør sendes til bestyrelsen i god tid sale-
des, at denne har det bedst mulige grundlag for uddeUngen. 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stâende til nste pokalàrs afslutning 
Samtidigt udleveres et gavekort Iii Henrys Fiskegrej 

Regler vedrørende uddeling af pokaler 

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

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

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

Pokalàret begynder 1. oktober og afsluttes det efterfølgende âí d. 30. september. Pokaterne ud-
deles pa den ordinre árlige generalforsamling. 
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L 
Vejret i Danmark - marts 1997 

Temmelig varm og soirig marts 

Trods det vinterlige indslag i en uges tid omkring den 20, med op til 20 cm sne 
Nordvestjylland blev marts 1997 alligevel temmelig varm. 1,5 grader over normalen 
over penoden 1961-90. Mnedens højeste temperatur 15 °C blev regsstreret allerede 
den 10. i det sydlige Jylland, mens mânedens laveste temperatur -11 °C blev regi-
streret den 20. I midtjylland. 

Nedbøren ud over landet i gennemsnit blev 30 mm eller 65% af normalgennemsnit-
tet. Mest nedbør fik Sønderjyllands Amt med 50 mm, mens Nordøstjylland og Born-
holm fik mindst 15-20 mm. 

I gennemsnit ud over landet skinnede solen i Ca. 155 timer, eller knap 40% mere 
end forventeligt. I det nordligste Vendsyssel forekom mest sol 185 timer, mens det 
sydvestlige Jylland fik mindst 130 timer. 

For landet som helhed blev graddagetallet efter fyringsbehovet for marts 1997 423 
eller 90% af normaleri for perioden 1981-96. 

Landstal i marts 1997 

Middeltemperatur 	3.7°C 	(normal 2.1°C) 
Nedbør 	 30 mm (normal 46 mm) 
Sol 	 155 timer (normal 113 timer) 
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Vejret i Danmark - april 1997 

Soirig og blsende april 

April maneds middeltemperatur blev nsten normal, blot 0.1 00  under gennemsnit-
tet over perioden 1961-90. Mnedens højeste temperatur 17 00  blev registreret den 
28. pa Sydsjlland, og mànedens laveste temperatur -6.5 00  blev registreret i Midt-
jylland den 16 om morgenen. 

Nedbøren i gennemsnit ud over landet blev ligeledes nsten normal, knap 10% un-
der normalgennemsnittet over 30 àr. Vejle og Ringkøbing amter fik mest nedbør pa 
Ca. 50 mm, og Storstrøms Amt mindst omkring 20 mm. 

Solen skinnede som landsgennemsnit 20% mere end forventelig. Mest fik Nordjyl-
land, ca 230 timer, mens det sydligste Jylland kun fik omkring 190 timer. 

Landstal - april 1997 

Middeltemperatur 	5.6°C 	(normal 5 7°C) 
Nedbør 	 38 mm (normal 41 mm) 
Sol 	 210 timer (normal 174 timer) 

G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at forenirigen râder over 2 stk. gstekort til brug ved Fiskeringens 
faciliteter. Far du som medlem at NEPTUN besøg blandt familie eller venner, der 
godt vil prove en fisketur ved en at Fiskeringens faciliteter, sá bestil et at disse g-
stekort hos foreningens formand Gstekortet glder altsá til leilighedsvis fiskeri 
ved faciliteterne gg i følgeskab med et foreningsmedlem. 

Fiskeringen's nøgler 

Fiskeringens bâdfaciliteter er aflâst med samme systemlâs. Nøgler hertil kan kun 
erhverves hos foreningens kasserer eller formand mod et depositum pa 50 kr. Husk 
iøvrigt foreningens interne kursus i 'Sikkerhed til søs". 
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KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

Tii gamle og nye medlemmer, som endnu ikke har deitaget I vort $ifle interne kursus 
en hue henstiUing med en vognstang: 

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

Ring derfor snarest pa fIt 45 88 33 77 og aftal tid for dette! 

Regler for benyttelse af "NEPTUN ... s motorer 

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

Kun mediemmer der er fyidt 18 àí kan leje motorer. 

2. Udlejning vii foregà fra Henrys Fiskegrej", I dennes ábningstider. 

3 Udlejning vii foregâ pa 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 udlevering af moteren 
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Depositum vii blive tiibagebetalt ved aflevering at motor i hel og rengjort stand. Leje og brnd-
stofforbrug modregnes i det betaite depositum 

4. Ved leje at motor folger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 22,7 
L tank. Tanken afieveres igen til fyidning hos Dane Henry. Der udleveres ekstra olie at Dane Hen-
ry, og kun denne ma benyttes 

Ved leje af EL motor vii der medføige et fuldt opiadet batten, som kan vare op til Ca. 8 - 10 timers 
forbrug 

5 Der udleveres ved leje altid et st vrktøj og reservedele. Disse afieveres I samme stand/antal 
efter enidt brug. 

Hvis der har vret problemer med udstyret, afleveres en rapport hi Dane Henry, sàiedes at disse 
kan afhjipes. 

6 Lejen for motorerne skal bruges til heniggeiser til service og evt. køb at nye motorer efter be-
hov. Dane Henry sørger for, at motorerne attid er i en forsvaarhg 09 sejikiar stand. 

7 Ved leje at motor udleveres der matenialer, sorn en en vejiedning i brug og anvendelse at disse. 
Denne vejiedning skal altid føiges for at opná den største sikkerhed til ses. 

8. Bevidst oventrdeise af udieverede regier og materiale for benytteise af foreningens motorer vii 
automatisk medføre ekskiusion af NEPTUN. 

Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Det er med bekiageise vi i bestyreisen ma konstatere, at den hidtidige udlánsordning 
for fiskevideofilmene ikke fungerer. Der er flu i et par tilflde bortkommet videofiim, 
og der har i flere tilflde vret alt for lange lànetfder pa filmene ingen navne 
nvnt. 

Filmene er derfor nu kun til forevisning i lokalet og kan ikke lanes med hjem Kun pa 
denne made kan vi sikre, at alle kan fà lejlighed til at se alie filmene. Man skal blot 
komme til kiubaftenerne. 

Fiskelitteraturen vii fortsat kunne lanes af mediemmerne men lánene skal gores sá 
korte som muiigt. Bestyreisen kan ikke tiliade, at bøger hgger hjemme hos med em-
merne i lngere perioder f.eks. i ferierne. 

Overholdes dette heller ikke, vii vi vre nødt til at opkrve et depositum hver gang 
et mediem ønsker at lane en bog med hjem. 
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APROPOS ADRESSEIENDRINGER 

Der er aitid mange adressendringer blandt yore medlemmer i foreningen.Nogle 
ndringer meldes hurtigt via de smà adressendringskort, som fs pa posthuset. 

Andre far vi ind som en lute notits pa girokor-tet. Atter andre far vi meddelelser om via 
avispostkontoret, og i nogle tilflde màneder efter en flytning har fundet sted helt 
afhngigt af, hvornár et biad er udkommet. Enkelte er ogsá sá venhige at meddele 
flytninger via telefonen, som regel fordi de havde noget andet at spørge om samti-
digt. 

For jeres egen skyid bør vi kunne holde medlemskartoteket ajour, sáiedes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vi i bestyreisen kan gore dette sâ hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyreisens side denne hue bøn: 

Brug postvsenets smà adressendringskort, nàr I flyfter 

Disse kort er gratis og fas pa ahie posthuse, og meld sa gerne flytnungen inden den-
ne sker 

Pa forhând tak. 

Skaf nye medlemmer 

Vi er aitid interesseret i at hverve nye medlemmer til foreningen, da et foreget med-
iemstai vii forøge vores muuigheder for at tilbyde mediemmerne flere faciliteter og 
arrangementer. 

Derfor har NEPTUN indført en "hvervekampagne", som skal unspirere medlemmerne 
til at invitere andre interesserede som medlemmer. Hvis du som mediem af NEP-
TUN hverver to nye medlemmer, og der pa indmehdeises girokortet blot star 
1. anbefalet af ......vii du fá udieveret et gavekort tit "Henry's Fiskegrej". 

NR: 3 MAJ 1997 	 22 



NEPTUN BLADET 

SrIig for juniorer 

Fylder du eiier er du fyldt 16 âr i den kommende kontingentperiode, kan du efter 
eget ønske overgâ til seniormedlemsskab. 

Betingeiseri herfor er, at du sà naturiigvis betaler senior kontingent. Det du opnár, er 
nogle senior rettigheder. Bi.a. kan du bruge bdene pa egen hand, nár du har delta-
get i sikkerhed til søs"-kurset.Grunden til, at foreningen vii opkrve større kontin-
gent for denne facilitet er, at Fiskeringen krver et kontingent for hvert medlem, der 
kan benytte dets faciliteter. Foreningens kasserer vii vre dig behjIpeiig med om-
piaceringen. 

Du skal dog vre fyidt 18 àr for at leje foreningens motorer, men har du seiv en sà 
kan du Jo benytte den. 

BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN bladet er et medlemsblad, hvorfor det er Abent for mediemmernes bidrag, ikke alene det 
den Andsvage bestyrelse finder pa. 

Hvis vi har en kunstner iblaridt os der har lavet skitser, sam han/hun gerne vii vise for andre, er 
dette stedet. DebatopIg og beskrivelser om spndende eller anderledes fiskeopleveiser kunrie 
ogsà have andres interesse. 

Derfor hvis I har et bidrag sâ kontakt blot Frank Lynge Larsen 
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MADRUBRIKKEN 

Med maj máried følger hornfisken. Om man kan lide den kogt eller stegt, er en 
smags sag men prøv sà i stedet at tilberede den som en forret 

HORNFISK I GELE 

1 kg hornfisk skàret i stykker, 2 laurbrblade, 6 peberkorn, 1 hue log, 1 bundt per-
sihle, 1 citron, 3 dl hvidvin, 5 dl vand, 10 blade husblas, 1 stykke salatagurk. 

Vin, vand, peberkorn, laurbr blade, et par stilke persille og løget i skiver koges 
sagte i ca. 15 minutter. Hornfisken renses og skres i passende stykker. Den drys-
ses med salt Fiskestykkerne pocheres 5-8 mm utter i kogelagen. Nàr de er more 
men stadig faste, tages de op med en hulske og afkøles Lagen sies omhyggehigt og 
stilles til side. Imens pihles fisken fri for ben. Citronen og salatagurken skres i tyn-
de skiver, og persihlen pihles fri for stilke. 

I den endnu varme kogelage kommes flu den opblødte husblas, og der røres forsig-
tigt, indtil al husblas er helt opløst. Sa hIdes Iidt af geleen i en skàl ehler randform. 
Resten af geleen holdes varm, bedst i et vandbad, sá den ikke klumper. Nár gele-
bunden er størknet i skálen/formen anrettes fiskestykkerne. Citronskiverne. agurke-
skiverne samt persihlen anbringes ovenpá, og resten af geleen ha--Ides over. 

Skálen/formen stihles koldt til alt er størknet. Ved servering vendes geleen ud pa et 
fad Der serveres groft rugbrød og citronbàde til Et glas hvidven til gør denne forret 
fuldkommen 


