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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPL YSNINGER 

BE STY R E L S E 
Formand Jergen 0 Rasmussen 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A. 2800 Lyngby 

Nstforniand Steen Brynov 458592 12 
Snebrvnget 11 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henry's Fiskegrej, Frederrksdalsvej 136, 2830 Virum 
Privat 3969 85 69 
Valdemarskrogen 26,2860 Seborg 

Bestyrelsesmdll Frank Lynge Larsen 4583 1048 
sekretr Grønnevej 49, 2830 Virum 

Beslyrelsesmdl Leif Holmskov 45 87 98 89 
Kuisviervnget 9, 2800 Lyngby 

Juniorleder Lasse SterIl 30 43 74 59 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Juniodeder Martin K Rasmussen 43 44 03 07 
Lillevang 9, 2605 Brandby 

Kiublokaler: 
Ungdomslokalerne pa Fuglsangsskolen, Lokaler Ni 69 09 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmeldinger: 
Made-ture Marlin K Rasmussen 43 4403 07 

KySt- og se-lure Dane Henry (forretningen) 45 85 59 70 

Hay-lure Dane Henry (torretningen) 45 85 59 70 

Girokonto: 
Lystfiskerforeningen NEPTUN 306 27 16 
Valdemarskrogen 26, 2860 Saborg 

Nste Nummer: 
Ultimo maj 1997 

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

Fangstrapporter: 
Henry's Frskegrej 

Arvar,travende redakt.r J.rgen 0 Rasmussen Lay Out Frank Lynge Larsen 
Bladet udkon,rnnr 5 gar'rge urn arni i ci splay pa Ca 250 si'ykknr 
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NEPTUN BLADET 

Mànedens leder 

Vi er her i regionen ikke just begavet med strømvand af lystfiskerinteresse Mølleàen 
med sine søer 09 mølledamme er det vel noget af en overdrivelse at kalde 
"strømvand'. Mølleopstemningerne har tige siden vikingetiden sat sine begrnsnin-
ger for vandrefisken i âen. 

Indtil 1990 var det hue vandløb Kikhanerenden bare et kloakudløb. Sine steder var 
den blot fhisebelagte bredskràninger. TO manges overraskelse tog Søhlerød kommu-
ne da fat pa at restaurere den til et naturhigt vandløb Her til nytar forelà den endelige 
regning for projektet: 13,2 mill kr for Kikhanerenden og den lilstødende Magiemose-
rende. Kikhanerenden fremstar nu som et naturligt slynget vandhøb med overvejende 
grus- og stenbund og en god vandkvalitet. 

Udstninger af ørredyngel har gjort Kikhanerenden til et barnekammer' for øre-
sundskystens havørred Iøvrigt er materialet til denne nye ørredstamme oprindeuig 
hentet fra Esrum Møhlegàrd-klkkeriet. ørredstammen forbhiver aitsa pa en made ret 
lokal her i NordsjIland Máske endnu mere interessant er del, at det ogsá er tegn 
pa at en bkørredbestand er ved at etabiere sig pa naturlig vis. En søndagstur i 
slutningen af februar 1997 viste friske gydebanker 4-5 steder inden for fà hundrede 
meter. To steder stod bkørredpar pa bankerne i fa--rd med at sikre slgten' 

Del nytter altsa at pleje selv smà tilsyneladende ubetydelige vandløb 

TO dem, som nu ser en muhighed for et nyt ørredfiskeri her i regionen, skal det siges, 
at Kikhanerenden kun er et hue vandiøb, og den nye ørredstamme vii ikke kunne tale 
et fiskeri. Gid jer i stedet over, at naturen gennem dette projekt har fàet lagt endnu 
et led af mangfoidighed til. Fang i stedet ørreden ude ved kysten' 
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Mànedens leder 

Vi er her i regionen ikke just begavet med strømvand af lystfiskerinteresse MøHeen 
med sine søer 09 mølledamme er det vel noget af en overdrivelse at kalde 
strømvand" Mølleopstemningerne har lige siden vikingetiden sat sine begrnsnin-

ger for vandrefisken I áen 

lndtil 1990 var det hue vandløb Kikhanerenden bare et kloakudløb. Sine steder var 
den blot fhisebelagte bredskréninger. TO manges overraskelse tog Sølherød kommu-
ne da fat p6 at restaurere den til et naturligt vandløb. Her til nytr fore16 den endehige 
regning for projektet 13,2 mill. kr  for Kikhanerenden og den tilstødende Magiemose-
rende. Kikhanerenden fremstàr nu som et naturuigt siynget vandiøb med overvejende 
grus- og stenbund og en god vandkvalitet. 

Udstninger af ørredyngel har gjort Kikhanerenden til et barnekammer" for øre-
sundskystens havørred løvrigt er materiahet til denne nye ørredstamme oprindehig 
hentet fra Esrum Møiiegárd-klkkeriet ørredstammen forbhiver alts6 p5 en made ret 
hokal her i Nordsjiiand. Máske endnu mere interessant er det, at det ogsá er tegn 
pa at en bkørredbestand er ved at etablere sig pa naturhig vis. En søndagstur i 
siutningen af februar 1997 viste friske gydebanker 4-5 steder inden for fà hundrede 
meter. To steder stod bkørredpar pa bankerne I fa--rd med at sikre slgten! 

Det nytter altsá at pleje sehv sma tilsyneladende ubetydehige vandiøb. 

Tii dem, som nu ser en muhighed for et nyt ørredfiskeri her i regionen, skal det siges, 
at Kikhanerenden kun er et hihie vandhøb, og den nye ørredstamme vii ikke kunne tale 
et fiskeri. Ghd jer i stedet over, at naturen gennem dette projekt har fâet lagt endnu 
et led af mangfoidighed til Fang i stedet ørreden ude ved kysten! 
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NEPTUN BLADET 

NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer: 

Henrik Moller 
Michael Uhrenholt 
Rudy Fick 

Juniorer: 

Jannik Gillesberg 
Jacob Gilles berg 

. 
TURPROGRAM 

HAy-lURE 11997 

Søndag d. 4/5 	SKJOLD, Vedbek 
	

kI. 7:00 til 12:00 
Sendag d. 17/8 	SKJOLD, Vedbk 

	
kI. 7:00 til 12:00 

Søndag d. 14/9 	SKJOLD, Vedbk 
	

KI. 7:00 til 12:00 

Ordinr turpris pa halvdagsturene er 11997 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). 
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NEPTUN BLADET 

DHF TUROVERSIGT 1997 

10.-Il. maj Skagen Havfiskefestival 
18. maj Hvidovre Cup 
14.-15. juni DM - fri line 
20.-22. juni EFSA Germany Line Class 

Festival 
12.-13. juli Nordisk Mesterskab 
20.-26. juli EFSA European Boat 

Skagen 
Helsingor 
H iris ha Is 

S pods bjerg 
Harstad, Norge 
Scotland 

FANGSTRAPPORTER 

Vinterfiskeriet p6 foreningsturene har I skrivende stund endnu ikke budt pa fangst af 
11 málere" til medlemmerne, som deltog. Der er heller ikke kommet nogle individuelle 
fangstrapporter ind, sa redaktionen bringer her i bladet pa midtersiderne et st 
fangstrapportskemaer til brug for DINE fangster. 

ARETS POINTSTILLING 1996 

Torskepokalen 

Niels E Modvig 
	

Torsk 	 8.7 kg 
	

foreningstur 
Tommy Persson 
	

Torsk 	 7.5 kg 
	

foreningstur 

Put & Take pokalen 

Martin W Nielsen 
	

Regnbueørred 3.3 kg 
	

110 point 
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NEPTUN BLADET 

VINTERPROGRAM 1997 

2 	april Foredragsaften Esrum ørredklkkertets arbejde 
9 	april Hyggeaften 

16 	april Besøg pa Esrum ørredklkkeriet, Esrum Møllegaard 
23 	april Ferie 	billedaften 
30 	april Hyggeafteri 
7 maj Hyggeafteri/medetrf ved Søllerød Sø 

14 mal Kasteinstrukion 

Sson slut 

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevnget 10, 2839 Virum. 

Mødetid. 	 kI. 19 til 22 

De anførte mødedage er fles for bade seniorer og juniorer. 

Specialarrangementer kan indpasses efter mediemmernes ønsker pa andre ugeda-
ge ved henvendelse til foreningsformanden. 

Som et srligt tilbud til juniorerne vii der pa de ovennvnte datoer sideløbende v-
re juniorakttviteter i lokale nr. 73 under ledelse af Lasse Sterli I vii fá nrmnere in-
formation ved ssonens start. 

Al pirkestøbning, grejfremstiiling, fluebinding, boil iesfremstiliing o s.v foregar i iokak 
nr. 73 (vrkstedsloka let). 

Alfilmfremvisning, møder, hyggeaftener, foredrag og iifteraturlsntng foregàr I loka 
le nr. 69 (kiublokalet) 

Ret til ndringer, det trykte program forbeholdes. 
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ØRREDOPDRIET PA ESRUM MØLLEGARD 

I rkken af foredragsaftener vii et medlem Ira ESRUM ALAUG onsdag den 2. april 
1997 fortile om arbejdet med strygning af moderfisk og opdrt af ørred p6 Esrum 
MølIegrd Anig med klkkebakker og bassiner er et recirkuIationsarig, der an-
vender Esrum as eget vand Det er opstillet i det gamle álehus pa Møllegàrden. 

Esrum a's ørred er netop blevet nrmere genetisk undersøgt, og det har vist sig, at 
en oprindelig stamme af fisk har overlevet i 6en uden genetisk bianding med ud-
stningsfisk fra andre steder I landet. 

For de interesserede vii der blive mulighed for et besøg pa Esrum Møllegárd den 16 
april 1997 Sá vel mødt til foredrag den 2. april 1997 kI 19 i lokale nr. 69. 

AFTENMEDETRJEF VED SØLLERØD Sø 

Onsdag den 7 maj 1997 laegger vi i lighed med sidste âr aftenaktiviteterne uden for 
klublokalerne. Foreningen afholder her et aftenmedetrf ved Søllerød Sø, og det 
skulle gerne blive den rene 'rahygge'. 

Aile kan vre med her. Specielt kan juniorerne là vist deres frdigheder denne af-
ten. Bestyrelsen vii sørge for lidt forfriskninger, og vi hàber, at mange medlemmer 
møder op denne aften 

Vi modes kI. 19 pa grsarealet ved Søbakkevej i den østlige ende af SølIerød Sø. 
Vel mødt! 

MEDEPOKALST/EVNE 1997 

Lørdag den 10 og søndag den 11. maj 1997 indbyder FISKERINGEN for tredie 
gang til medepokaIstvne i Peblingesø og Sortedamssøen. 

Lørdag kI 8:00 trkkes der lod om standplads, og der fiskes Ira kI. 11:00 til 15:00.  
Søndag kl 700 er der lodtrkning, 09 der fiskes Ira ki. 9:00 til 15:00. 

Lodtrkningerne og prmieuddeiingerne finder sted ved Søpavillionen begge dage. 
Der konkurreres i kategorierne: SENIOR, SENIOR-begynder og JUNIORER under 
18 àr, Deltagerprisen er 80 kroner per dag, juniorer dog halv pris. 
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TILMELDING. 
Sport Dres (Jesper) pa teiefon 38 88 46 48 

REGLER, 
Der ma fiskes fra nordsiden af Peblingesø 09 Sortedamssø pa strkningen fra Sø-
paviflionen til Fredensbro. Under stvnet gider de aimindelige regler for me-
destvner, hvilket betyder, at der kun ma fiskes med en krog ad gangen (man ma 
dog godt have et par ekstra stnger rigget til). Krogstørreisen ma vre op til og med 
størrelse 10 Fangsten skal opbevares I keepnet med en mindste diameter pa 35 cm 
og Ingde minimum 240 cm under vand. Dette viii praksis sige et keepnet pa 300 
cm. Der ma ikke fodres for startsignal 

FISKETIPS. 
Vanddybden i søerne gâr ned til 2.5 meter. Der løber en skrnt ca. 15 meter fra 
bredden, og det er pa toppen at denne, der kan fanges mange skalier. Ca. 30 meter 
Ira bredden er foden af skrnten, 09 det er her, der fanges brasen Ellers rummer 
søerne ogsá en god bestand at suder 09 karusser. 

Vejen til succes i et sádant stvne er at kende sine flâd og sit forfoder. Vii du trne 
op til stvnet, er Bagsvrd sø det perfekte sted Find et sted langs Bagsvrd sø, 
hvor vinderi Iøber langs søen. Det gør den nsten altid ved søerne i Kobenhavn. 

At agn kan srlig anbefales majs, regnorm, maddiker 09 kombinationer heraf. Nàr 
forfodring startes, bruger man mange smà foderkugler med relativ hue andel af krog-
agn. Efterhariden scm fiskene indfinder sig, fodrer man mindre og sjldnere men 
med et større indhold af krogagnen. Det er vigtigt, at foderkugien gal i stykker sà 
snart den rammer vandet men endehig ikke i selve kastet. Ideen er, at der skal dan-
nes en fodersky ned gennem vandsøjlen, sà fisken hoides pa phadsen 

Jesper i SPORT DRES vil kunne give en bi!lig opskrift pa forfoder 

KASTEINSTRUKTION 

Trnger du til at là pudset formen at? Flier vii du gerne lige Ire nogle grundtrk I 
fluekast? Sâ afholder vii foreningen kasteinstruktion scm en afslutning pa ssonen 
lnstruktion vii foregà ved søeri Hjortedam pa Ermeiundssletten. Nødvendig tilmeiding 
hos formanden, t!f. 45 88 33 77 
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VANDTEMPERATURER 

Vandtemperaturen er en af de mange parametre, som styler yore byttefisk I deres 
biologiske adfrdsmønster. For varmt eUer for koldt vand er hindrende for fiskens 
iitoptagelse og almene fysiske veibefindende, og denne faktor vii derfor vre med tiP 
at bestemme hvor fisken vii vre i havet, da den vii søge at opnà de optimale betin-
geiser for sin frden - og iigeiedes hvor villig den vii vre tiP at bide Temperaturen 
vii ogsá indv,rke pa udvikiingen af fiskens fødeemner, seivom den arlige cykius af-
født al soiens gang nok er meget bestemmende for dette. 

Derfor har jeg vaigt at prsentere en kort oversigt over hvoriedes vandtemperaturen 
varierer i árets lob. TO dette formal harjeg vaigt at studere havoverfiadetemperatu-
rerne fra fyrtarnet DR000EN i Oresund i perioden fra februar 1880 tiP august 1996. 
indtii ár 1957 var der dog piaceret et fyrskib pa denne position i øresund. Derfor vii 
min tidsserie mangle flere af temperaturerne i de àr, hvor sundet var islagt. Dette er i 
srdeieshed typisk i fimbulvmntrene i begyndeisen af fyrrerne. Den indfiydelse dette 
har pa de endelige resultater er imidiertid minimal Samtmdigt vii det naturiigvis gene-
reit ofte vre vanskeiigt at male negative temperaturer pa havet, da dette jo fryser til 

Temperaturen i Oresund er ret reprsentativ for det hay, d.v,s Oresund og Kattegat, 
som omgiver os. Statistikken ma dog ikke udstrkkes tii indre farvande som f eks. 
Roskildefjord-systemet elier østersøen. 

Jeg har beregnet en middel-fordeling, som er vist i det føigende. P6 denne er der vist 
2 andre temperaturer, der er defineret sâiedes, at 90 % af aile malinger - i de ca. 125 
ar malingerne har stáet pa - ligger meilem disse to ydergrnser. 

Mánedsmiddel temperaturer (meantw) I peruoden 1880 - 1996 

Det er karakteristisk for denne fordeiing, at spredningen er meget iiiie. Dette betyder, 
at vi har et system, som hovedsageiigt føiger solens arlige gang Det vii faktisk vre 
sádan, at 90% af de aktuelie máneds-middeitemperaturer kan forventes at iigge in-
denfor 2 grader fra de manedlige middel-temperaturer, som forøvrigt nogenlude sva-
rer tii middeltemperaturen I midten af maneden. Man kan overskue overgangene fra 
en màned tiP den nste ved at tnke sig en jvn kurve gennem midtpunkterne af 
middeltemperaturerne 
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DROGDEN 1880 TIL 1996 
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FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venligst blokbogstaver) 

FANGET AF:  

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER:_________________________ 

FANG STDATO:________________________ 

(underskrift) 

TLF: 

FISKEART: 	VGT (KG): 	LNGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detaitleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
kIip 

FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhgst blokbogstaver) 

FANGET AF:_______________________  
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER:  TLF:___________ 

FANG STDATO:________________________ 

FISKEART:  VGT (KG): 	LNGDE: 	CM 

FAMGSTPLADS:  LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE:  UNDERSKRIFT:__________________ 

En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
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FANGSTRAPPORT 

LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 
(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF:   

(underskrift) 
ADRESSE:_______________________________________ 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:___________ 

FAN GSTDATO:________________________ 

FISKEART: 	VGT (KG): 	LNGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE:_________________________________________________ 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
................. 	......kIip 	.............................................. 

FANGSTRAPPORT 

LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 
(Benyt ventigst blokbogstaver) 

FANGET AF:_______ 

ADRESSE:__________ 

BY OG POSTNUMMER: 

FANGSTDATO:______ 

FISKEART:__________ 

FANGSTPLADS:_____ 

FANG STMETODE: 

VIDNE: 

(u nderskrift) 

TLF: 

V/EGT (KG):_______ LNGDE: 	CM 

LAND:__________ 

UNDERSKRIFT: 

En detailleret fangstbeskrivetse everituelt pa bagsiden: 
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Vejret i Danmark -januar 1997 

Rekordtør, soirig og forholdsvis kold lanuar 

Med kun 5 mm i gennemsnit ud over landet blev januar 1997 den tørreste registreret. 
D vs. tilbage tiP 1874 Pa amtsbasis varierede nedbøren fra blot 1 mm I Storstrøms 
Amt tiP 9 mm I Nordjyllands Amt 

Januar 1997 blev for landet sam heihed 1.2CC koldere end normalgennemsnittet 
over perioden 1961-90. Ménedens laveste temperatur -18CC blev registreret I Midtjyl-
land den 1 og 2. januar og den højeste temperatur +8C blev malt pa Skagen den 
13. 

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 59 timer eller 51% over normafen. 
Mest sal fik Københavnsomrádet, omkring 80 timer, mens der pa Viborgkanten kun 
var omkring 40 solskinstimer 

Landstal i januar 1997 

Middeltemperatur 	-1 .2C 	(normal 0.0C) 
Nedbør 	 5 mm 	(normal 57 mm) 
Sal 	 59 timer (normal 39 timer) 
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Vejret i Danmark - februar 1997 

Varm og nedbørrig februar med et mindre overskud af sol 

Mânedsmiddeltemperaturen for februar 1997 blev nsten 3C over normalgennem-
snittet for perioden 1961-90. Mnedens højeste temperatur +12 TO blev registreret i 
SydsjUand den 24 og mnedens laveste temperatur -12 6C blev mlt pa Born-
holm den 17. 

I gennemsnit ud over landet faldt der 77 mm nedbør, eller det dobbelte at normal-
gennemsnittet. Mest nedbør, over 100 mm, fik Ringkøbing Amt, mens Vestsjllands 
Amt fik mindst knap 50 mm. 

Trods det ustadige vejr skinnede solen for landet som helhed 9% over normalen 
Mest sol fik Københavnsomràdet over 100 timer, mens der kun var 55-60 timer I dele 
at centrale Midtjylland. 

Landstallet af graddage eller opvarmningsbehovet i februar 1997 blev 85% at nor-
malgennemsnittet over perioden 1961-90. 

Landstal - februar 1997 

Middeltemperatur 	2.9°C 	(normal 0.0°C) 
Nedbør 	 77 mm (normal 38 mm) 
Sol 	 73 timer (normal 67 timer) 
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"NEPTUN"s Pokaler 

Torskepokalen 

Vandrepokal i rent søIv Tildetes 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 pokaars afstutning, hvor 
man sá modtager et krus med hándmalet bomrke 

Sa!tvandspokalen 

En evigt vandrende pokal Den titdeles for den erikeitfisk, der i àrets lob har opnaet 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 
Homfisk 1,1 kg Rødsptte 1,75 kg 
Hvilhng 1,0 kg Rødturige 0,4 kg 
sing 0,5 kg Rødfisk 1,0 kg 

KuIler 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 pokalars afstutning, samtidigt udleveres 
der en erindrings plakette til eje. 

Ferskvandspokalen 

Vandrepokal I salvplet som tideIes for den gedde, sandart elter aborre fra dansk fiskevand, der 
árets lob har opnàet det højeste antal point efter den efterfagende 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 far sit navn indgraveret i pokalen og har denne til nste pokaärs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til eje 
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Pokal for zedelfisk 

Vandrepokal i rent sølv, som tildeles den som I Danmark har fanget den enkelte fisk, som bar givet 
flest point Fisken skal vere fanget I àer, søer eller pa kyst, som man kan betragte som de naturli-
ge tilholdssteder for fisken (altsá ikke Put & Take). 

Pokalen tildeles den, der i àrets lob bar opriáet det højeste antal point efter den efterfølgende 
pointskale, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point Pointene udregnes 
derefter proportionalt 

Bkarred 	 1,0 kg 	 Kildeerred 	 1.0 kg 
Laks 	 8.0 kg 	 Havørred 	 5,0 kg 
Søørred 	 3,5 kg 	 Regnbueerred 	 3.0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende Iii nste pokalãrs afsiutning 
Samtidigt udleveres der en eriridrings plakette hi eje 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives Iii den, der har fanget den mest pointgivende fisk i et dansk Put & Take 
vand 
Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat tit 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionalt 

Bkerred 	 1,0 kg 	 Kitdeørred 	 1,0 kg 
Regnbueerred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stãende til nste pokalars afslutniiiy 
Smtidi0t wilpvPres en erindrings plakette til eje 

Mede pokalen 

En vandrepokal i selvplet der gives tit den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark som opnar de 
højeste pointtal 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat lii 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionait. 

Brasen 3,50 kg Grskarpe 5.00 kg 
Knude 3,00 kg Karpe 8.0 kg 
Karusse 1,50 kg Rimte 2,50 kg 
Rudskalie 1,00 kg Skalle 0,70 kg 
Suder 2,75 kg Al 1,75 kg 
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Da medefisk i høj grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto vre rimeiigt 
Farigeren far Sit navn indgraveret i pokalen og har denne stâende til nste pokalárs atsiutning 

Samtidigt udleveres en erindrings piakette til eje. 

K!ubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal i saIvpIet der gives til den all-round fisker, som samiet - d V S hvor summen af en 

saltvands-fisk og en ferskvandsfisk - opnàr del hejeste pointtal 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat fit 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionalt Fiskene skal fanges i bade ferskvand og saltvand, men en og kun en at hver at de neden-
nvnte arter glder ved den endelige pointudregning 

Ferskvand 	 Sailvand 

Aborre 1.20 kg Havørred, bad 600 kg 

Bkørred 1.50 kg Havarred, kyst 4,0 kg 

Gedde 6,00 kg Hornfisk 1,10 kg 

Havørred 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 sølvplet der gives hi den fanger af en enkeit fisk fanget I Danmark, som opnar de 

højeste pointtal 

Samme pointtal, som er benyttet ved pokalen for aedelfisk, skat benyttes for de fisk, der giver 100 
point Pointene udregnes derefter proportiorialt 

Poka! for "Arets lystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem at foreningen, som ved en sr1ig indsats I old eller gerning 
har gjort sig fortjent til denne hder Motiverede forsiag bor sendes til bestyretsen i god tid saledes, 
at denne har det bedst mulige grundlag for uddehngen 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne staende til nste pokalàrs afslutning 
Samtidigt udleveres et gavekort til Henry's Fiskegrej 
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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, del glder for sports- og lystfiskeri 

Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne. ved forev.sriing eller ved et 
billede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 mined fra fangst-dato 

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

Pokatàret begynder 1 oktober og afsluttes det efterfølgende àr d 30 september Pokalerne udde-
es pa den ordinre àrlige generalforsamling 

G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at foreningen ràder over 2 stk gstekort til brug ved Fiskeringens 
faciliteter. Far du som medlem af NEPTUN besøg biandt familie eller venner, der 
godt vii prove en fisketur ved en af Fiskeringens faciiiteter, sa bestil et af disse gae-
stekort hos foreningens formand. Gstekortet gder altsa til Iejlighedsvis fiskeri 
ved faciliteterne Qg i føigeskab med et foreningsmedlem. 

Fiskeringen's nøgler 

Fiskeringens badfaciiiteter er aflast med samme systemlao  Nøgter hertii 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 

Ti) gamle 09 nye medlemmer, som endnu ikke har deltaget i vort hue interne kursus 
en lithe henstitiing med en vognstang: 

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

Ring derfor sna rest pa tlf. 45 88 33 77 og aftai tid for dette! 
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NEPTUN BLADET 

Regler for benyttelse af "NEPTUN"s motorer 

I Udlejning sker kun til mediemmer med gyidigt "FR 1970 motorkursus og sikkerhed" 09 kontin 
geritkvittering Begge skal forevises inden udIejning. 

Kun medlemmer der er fyidt 18 âr kan leje motorer. 

2 UdIejning vil foregá Ira -Henry's Fiskegrej", I dennes àbningstider. 

3 Udie;ntng vii foregá 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 betaies ved udlevering af moteren 

Depositum vii blive tilbagebetait ved aflevering af motor I hel 09 rengjort stand Leje 09 brndstof-
forbrug modregnes i det betaite depositum 

4 Ved teje af motor føiger 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 udleveres ekstra oiie af Dane Henry, 
og kun denne ma benyttes 

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

5 Der udieveres ved leje aitid et st vrktøj og reservedeie Disse afleveres i samme stand/antal 
efter endt brug 

Hvis der har vret probiemer med udstyret, afleveres en rapport til Dane Henry, sáiedes at disse 
kan afh;ipes 

6 Lejen for motorerne skal bruges hi heniggeiser hi service og evt køb af nye motorer efter be-
hov Dane Henry sarger for, at motorerne aitid er I en forsvaarhg og sejikiar stand 

7 Ved ieje af motor udieveres der materiaier. som er en vejiednrng I brug 09 anvendeise af disse 
Denne vejiedning skal altid føiges for at opnà den største sikkerhed tii sas 

8 Bevidst oven1rdeise af udieverede regler og materiale for benytteise af foreningens motorer vii 
automatisk medfere ekskiusion af NEPTUN 
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Làn af litteratur og video - fiskefilm 

Det er med bekiagelse vii hestyrelsen ma konstatere, at den hidtidige udlànsordning 
for fiskevideofilmene ikke fungerer. Der er flu i et par tilfide bortkommet videofiim, 
og der har i here t;lfIde vret alt for lange Iànetider pa filmene. tngn navne nvnt. 

Filmene er der-for flu kun til forevisning i lokalet og kan ikke lanes med hjem Kun pa 
denne made kan vi sikre, at alle kan là lejlighed til at se alle filmene. Man skal blot 
komme til klubaftenerne. 

Fiskelitteraturen vii fortsat kunne lanes af mediemmerne, men 16nene skal gores sà 
korte som muligi Bestyreisen kan ikke tillade, at bøger ligger hjemme hos medlern-
merne I lngere perroder f.eks. I ferierne 

Overholdes dette heUer ikke, vii vi vre nødt til at opkrve et depositum hver gang 
et medlem ønsker at lane en bog med hjem. 

APROPOS ADRESSE/ENDRINGER 

Der er altid mange adressendringer biandt yore medlemmer i foreningen Nog!e 
naringer meides nurligt via oe smá aciressencJringsRort, som fás pa posthuset. 

Andre far vi ind som en hue notits pa girokortet. After andre far vi meddelelser om via 
avispostkontoret, og i nogle tilfide màneder efter en hlytning har fundet sted heit 
afhngigt af, hvornàr et biad er udkommet. Enkelte er ogsà sà venhige at meddele 
flytninger via telefonen, som regel fordi de havde noget andet at spørge om samti-
digt. 

For jeres een skyld bør vi kunne hoide medlemskartoteket ajour, sàiedes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vii bestyrelsen kan gore dette s hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi ftc bestyreisens side denne !'!le bøn 

Brug post vsenets smá adressendringskor,nàr f/jtter 

Disse kort er gratis uy has pa ãC pusihuse, og meld sà gerne I ;y6 m sgii inden denne 
sker 

Pa forhànd tak 
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Skaf nye medlemmer 

Vi er aitid interesseret i at hverve nye mediemmer tit foreningen, da et forøget med-
iemstai vii forege voles muligheder for at t;lbyde mediemmerne flere faciteter og 
arrangementer. 

Derfor har NEPTUN indført en 'hvervekampagne', som skal inspirere mediemmerne 
tit at invitere andre interesseiede som rnedieiiriiei. Hvis du Scorn uiediem af NEP-
TUN hverver to nye medlemmer, og der pa irdmeideises girokortet blot star 
anbetalet at ......vii du tà udleveret et gavekort tit Henry's Fiskegrej" 

SrIig for juniorer 

Fyider du elier er du fyldt 16 àr i den kommende kontingentperiode, kan du efter eget 
ønske overga tit seniormedlemsskab. 

Betingeisen herfor er, at du sa naturiigvis betaler senior kontingent. Det du opnár, er 
nogie senior rettigheder. BI.a. kan du bruge bãdene pa egen hand, nàr du har delta-
get skkeuhed Lii ss"-kuiset.Grundeii hi, at Ioieinngeii vii opkive støire kontin-
gent for denne facilitet er, at Fiskerngen krver et kontngent for hvert medlern, der 
kan benytte dets faciliteter Foreningens kasserer vii vre dig behJipeiig med om-
piacei ungeri. 

Dii ski dog vre fydt 18 àr for at ije fnrningens motorer, men har du selv Pn sá 
kan du jo benytte den. 

BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN biadet ci et medernsbiad, hvorfor det er àbent for mediemmernes bidrag, ikke alene det 
den andsvage bestyreise finder pa 

Hvis vi har en Kunstner ibiandt os, der har lavet skitser, som han/hun gerne vii vise for andre, er 
dette stedet. Debatopig og beskrivelser om spndende eiier anderiedes fiskeopieveiser kunne 
ogsà have andres interesse. 

Derfor hvis I hai,  et bidrag sà koritakt blot Frank Lre Larsen 
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MADRUBRIKKEN 

Marts mned er lidt at en overgangstid, hvor torsken endnu dominerer. Det er dog p 
sin plads at peppe den hdt op, s6 prøv f. eks 

TORSKE STEAKS MED TOMAT OG LOG 

4 tommetykke skiver torsk, 3 hakkede skalotteløg, 2 spsk olivenole, 2 fed hvidløg, 
500 g modne tomater, 3 spsk. hakket persille, 1,5 dl hvidvin, saften at 2 citroner, 5 
spsk. revet biødkrumme, salt, peber og smør. 

I en tykbundet gryde steges hakkede skalotteløg i olivenolien I 3 minutter, hvorp 
hakket hvidløg tilsttes, og det hele snurrer i yderligere et par minutter. Tomaterne 
flàes og kerner og vde trykkes ud, tomaterne hakkes groft og kommes i gryden til 
løgene sammen med hakket persille. Lad det hele snurre I 5-6 minutter under omrø-
ring. Tilst sá hvidvin og lad saucen koge I et kvarter, smag til med salt og peber 

Smør et ovnfast fad med smør og lg uiskeskiverne ved siden at hinanden Hld 
citronsaften over dem og drys med salt og peber Hld halvdelen at saucen over, 
drys med 2 spsk revet brødkrumme, hld resten at saucen over og endelig resten at 
brødkrummerne St fadet i ovnen ved 175 grader I 20-25 minutter, sà fisken akku-
rat er mør. 

Et (eller 2) glas hvidvin til gør dette til en Ikkerbisken. 	Velbekomme' 
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