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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    45 42 37 41                          
                                    Nøddehøj 16, 2840 Holte                              e-mail       henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                           46 56 14 00 
                                    Nærumvænge 138, 2850 Nærum                  e-mail       hvk@comxnet.dk 
 
Kasserer:         Leif Djurhuus                       28 90 15 13 
                                    Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund     e-mail   kasserer.neptun@gmail.com 
 
Sekretær og               Frank Lynge Larsen  23 60 98 88 
bladredaktør:             Østerbrogade 165 

I TH
, 2100 Kbh. Ø,            e-mail      fll165jd@post.tele.dk   

 
Facebook og             Michael Bo Munck                                                                 26 36 30 96 
Web-ansvarlig:         Parkvej 67,2830 Virum                                  e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

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

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

  

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

NEPTUN er en forening for alle interesserede lystfiskere, som ved en 
organisation ønsker at fremme deres fælles interesse. Foreningen sø-
ger gennem denne organisation først og fremmest at værne om vore 
vande, samtidig med at vi ønsker at fremme vores fælles hobby, vores 
fælles ønsker og vores fælles mål.  
Foreningen er åben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 
du ikke orker mere.  
 
 
 
 
 
 
Nuværende kontingent: 
 
 

Seniorer:                  750 kr. pr. år 
Juniorer:  300 kr. pr. år 
Familier:                  950 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

 
 

 
 

PRÆMIER TIL UDDELING UNDER GENERALFORSAMLINGEN 
 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Referat af den Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 20. januar 2016 klokken 19:30 

 

Der var i alt 10 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
 1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Henrik Mortensen 

til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 2. Henrik Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og be-

slutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. Han konstaterede dog at der i 
Neptun Bladet nr. 3 November 2015 var faldet et punkt ud i dagsordenen for gene-
ralforsamlingen, nemlig punktet for behandling af de af bestyrelsen foreslåede ved-
tægtsændringer. Han henviste til at der i samme blad var en gengivelse af og en 
udførlig omtale af de foreslåede vedtægtsændringer og foreslog at dette punkt blev 
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behandlet efter forelæggelsen af det reviderede regnskab. Ingen havde indsigelser 
imod dirigentens forslag. 

 
 3. Formanden aflagde sin beretning. 
 
 Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2015, herunder antal 

bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen 
m.v. 
Neptun Bladet udkom som planlagt med tre numre i 2015. Han opfordrede med-
lemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få lidt mere variation i indhol-
det. Han berørte de stigende portoudgifter, som er en belastning på regnskabet, og 
opfordrede de medlemmer som kan nøjes med at modtage bladet elektronisk, til at 
kontakte Leif Djurhuus. 

 Hjemmesiden har fungeret godt og Michael er i fuld gang med at scanne tidligere 
årgange af Neptun Bladet således at alle numre vil være tilgængelige der. Hjem-
mesiden besøges i gennemsnit 35 gange om dagen og han opfordrede alle med-
lemmer til at følge med på hjemmesiden for at være opdateret på klubbens aktivite-
ter.  

 Vi har arrangeret 10 klubture i 2015 – 6 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur 
ved Strandmøllekroen, 1 fladfisketur fra Hundested, 1 tur til Harasjömåla og 1 tur til 
Lagan. Vore stjerneture fortsatte i 2015 med præmier til størst fangede fisk. Han 
rettede en tak til vore sponsorer for præmierne til disse ture. 

 På vore klubaftener om onsdagen har vi blandt andet beskæftiget os med fluebin-
ding ved Jan, aftener med fremstilling af knive og en super julefrokost med Ulf som 
ankermand. 

 Han kommenterede to møder i Fiskeringen og fremhævede at Fiskeringens tre hu-
se alle har fået en ”ansigtsløftning” og fremstår i rigtig god stand. Alle husene har 
nu Wi-Fi. Nøglerne bliver udskiftet og erstattes af kodelåse. Alu-bådene er meget 
udsat for tyveri og det overvejes at udstyre dem med GPS eller gå helt væk fra me-
talbåde. Bestyrelsen overvejer at indføre timebooking. 

 Neptuns tre både i Bagsværd sø og båden i Vedbæk Havn administreres af Fiske-
ringen. Der er ikke rapporteret skader på bådene. Klubbens 4 motorer er i god 
stand og opbevares hos Jørgen O. Rasmussen. Bådene kan lejes af medlemmer-
ne mod en megen beskeden betaling. 

 Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak til bestyrelsesmedlemmerne 
for deres indsats i det forløbne år og til Jørgen O. Rasmussen og Henning Jensen 
for deres arbejde med tilsyn med motorer og både. 

 
 Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Formandens beretning foreligger i sin 

fulde ordlyd på vores hjemmeside:     www.lystfiskerforeningen-neptun.dk  
 
 4. Kassereren oplyste at Neptun med udgangen af 2015 havde 75 medlemmer og 

han gennemgik derefter det reviderede regnskab og budgetforslaget for 2016. 
Begge blev enstemmigt vedtaget. 
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 5. Vedtægtsændringer. 
 Formanden kommenterede de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer og 

henviste i øvrigt til den udførlige begrundelse af bestyrelsens forslag som fremgår 
af Neptun Bladet Nr. 3 November 2015: 

 Den første ændring er en konsekvens af omlægningen af kontingentopkrævning fra 
halvårlig til helårlig betaling. 

 Den anden ændring er en præcisering af hvorledes bestyrelsen skal indkalde til 
generalforsamling. 

 Den tredje ændring er en præcisering af, at det reviderede regnskab kun skal fore-
lægges generalforsamlingen mens bestyrelsens budget for året skal godkendes. 

 Den fjerde ændring skyldes, at Fiskeringen fastsætter kontingentet for det kom-
mende år på et Repræsentantskabsmøde efter at Neptun har fastsat sit kontingent 
(inkl. Fiskeringens andel), hvilket ved en forhøjelse vil udhule Neptuns økonomi 
med mindre bestyrelsen kan hæve det vedtagne kontingent med samme beløb, 
som Fiskeringen hæver klubbens kontingent. 

 Der var en del kommentarer til den fjerde ændring men også forståelse for forsla-
get som, hvis ikke accepteret, vil betyde indkaldelse til en ekstraordinært general-
forsamling hver gang Fiskeringen hæver kontingentet, med det ene formål at hæve 
Neptuns i januar vedtagne kontingent. 

 Samtlige af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt ved-
taget. 

 
 6. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for alle tre kategorier. Det blev enstem-

migt vedtaget. 
 
 7. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
 8. Henrik Klentz og Frank Lynge Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 
 Dan Ekman blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 Henrik Mortensen og Leif Holmskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og 

revisor suppleant. 
 
 9. Næste ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 18. januar 2017 

klokken 19:30. 
 
10. Eventuelt. 
 Pokaler for 2015: 
       Saltvands pokalen:      Palle Brask (16/8), Hornfisk 0,92 kg. 
      Trolling pokalen:          Henning Loesch (19/7) Havørred 1,0 kg. 
      Pokalen for ædelfisk:   Dirch Thøgersen (28/3) Havørred 1,8 kg. 
      Torske pokalen:           Bent Roark (24/6) Torsk 7,1 kg. 
           Put & Take pokalen     Henrik Mortensen 28/12 Regnbueørred 2,6 kg 
           Fladfiskepanden:         Henrik Klentz (31/10) Rødspætte 0,75 kg.  
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11. Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke dirigenten for vel-

udført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
Konstituering: 
 På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som sidste år: 

Henning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, kasserer, 
Frank Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør, Michael Bo Munck, Facebook- og 
webansvarlig. 

 
 

 
 

DET VAR SÅ DEN GENERALFORSAMLING 
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JULEFROKOST 
 

 
 

OPLÆG TIL JULEFROKOSTEN 
 

Traditionen tro var der indkaldt til klubbens julefrokost den sidste fredag i november. I 
år var vi 17 medlemmer som mødte op i klublokalet med hver vort bidrag udi det kuli-
nariske eller noget ”på flaske” samt et meget beskedent beløb (igen i år kun 50 kr.) til 
dækning af fællesudgifter.  
Som sædvanligt blev det til et overdådigt julemåltid med en buffet bestående af mari-
neret sild, porresild, røget sild, rejer, gravad ørred, dampet sandart, hjemmerøget 
mørbrad, mørbradbøf, æbleflæsk, frikadeller, kødboller, glaseret hamburgerryg, lever, 
rullepølse, flæskesteg, risalamande, og flere slags oste. Dertil kom diverse øl og et 
mere end tilstrækkeligt udvalg af snaps. 
Stemningen var som sædvanlig helt i top – en rigtig god optakt til julen. 
 

 
 

GLADE MEDLEMMER FØR JULEFROKOSTEN 
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NEPTUN’S Hjemmeside 
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden inde-

holder planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den inde-

holder billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes 

det aktuelle og de tidligere blade. 

 

 

Gæstekort 
 

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

Medlemskort 
 

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

                                              
  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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FANGSTRAPPORTER 
 
 

Bådrekord på Fyrholm 
 
 

 
Lørdag 31/10 stod 13 neptuner ud fra Helsingør med det gode skib Fyrholm med Lars 
Pryds ved roret. Denne gang drejede det sig om at fange fladfisk – og det blev der 
gjort.  
Det var på forhånd velkendt at strømmen var ret kraftig i Sundet den dag og at fiskeriet 
kunne blive vanskeligt. Men så er det jo godt af have en super erfaren mand ved roret. 
En der mestrer at holde båden nogenlunde stabil på trods af en strøm anslået til om-
kring ¾ knob. Lars startede med at udfordre Disken tæt ved Helsingør men resultatet 
var magert og selvom der var en rimelig og håndterbar strøm der, nytter det jo ikke no-
get, hvis der ikke er fisk. 
Så skuden blev rettet mod det dybe vand ud for Kobberværket. Masser af flade men 
vanskeligt for dem i agterstavnen fordi Lars hele tiden, på grund af strømmen, måtte 
korrigere med skruen. Men for alle andre gik det forrygende. Masser af pæne rødspæt-
ter og få ”bifangster” i form af isinger, skrubber, knorhaner og småtorsk – og en enkelt 
sild. 
I alt fangede 13 mand 173 fladfisk og som sagt hovedsagelig rødspætter. Henrik 
Klentz tog som sædvanlig godt for sig af retterne med flest flade (19 stk.) med den 
største rødspætte på 750 gr. Det sikrede ham Stjerneturens præmie for største flad-
fisk: 270 meter 0,17 mm Spiderwire Ultracast doneret af Forst og Jagthuset på Ulrik-
kenborg Plads. Støt vore donorer – de støtter os. 
Og så til bådrekorden. Selvom det var en fladfisketur fangede Jan B. Nielsen en rød 
knorhane på ikke mindre en 700 gr. Det er en rigtig pæn størrelse for en knorhane 
fanget på Sundet. Den tilmeldte vi Fiskeavisens Penn Fathom Cup konkurrencen. 
 
hl 
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LARS PRYDS MED JAN’S RØDE KNURHANE  
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Og så ramte vi lige ”smørhullet” 
 
Som igennem mange år var Nytårsturen lagt til den 28/12 – i år med det gode skib 
Jaws. Vejret havde i flere dage været dårligt med stærk vind og regn og selvom vejr-
udsigten viste at vinden ville lægge sig den 28. var vi mange skeptikere. 2 af vore 
medlemmer havde været på Sundet dagen før med regn og kraftig vind og en så stærk 
strøm, at det kneb med at nå bunden selv med pirke på 500 gram. De havde da heller 
ikke fanget noget af betydning. 
Da flere af os ankom til Helsingør ved 6-tiden peb vinden os om ørerne og det tegnede 
ikke specielt godt for turen. MEN for denne dag ramte metrologerne plet. Vi sejlede ud 
kl. 07:00 i aftagende vind og ved 8-tiden var der stort set ingen vind tilbage. OG 
strømmen var så svag at vi kunne starte med 200 – 300 grams pirke og efter et par 
timer nå bunden med pirke på kun 150 gram.  
Peder styrede skibet mod Kobberværket og der blev vi det meste af turen. Men de tid-
ligere dages kraftige blæsevejr havde sat sine spor; torsken stod ret spredt og på det 
vis var fiskeriet lidt vanskeligt. Det blev dog til 32 torsk til 14 mand og mange pæne 
sild, hvis det var det man var ude efter. Henrik Klentz tog de fleste med 8 stk. mens 
Leif Djurhuus fangede den største på 2,7 kg. 
Turen var en ”Stjernetur” med præmie til den, som fangede den største fisk. Leif var 
den heldige vinder af en Greys Mac Martin 11 fod kyststang doneret af Jagt og Fi-
skerimagasinet. 
Efterspillet var så at vinden i løbet af natten til den 29. tiltog til omkring 10 m/sek. så 
den 28/12 var netop smørhullet imellem to kraftige lavtryk. 
 
hl 

 
 

NÆSTEN ALLE KLAR VED NYTÅRSTUREN 
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VINDER AF NYTÅRSKONKURRENCEN  
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Buletur til glemmebogen 
 
Der har altid været store forventninger til årets buletur. Det var der også den 6/2 da 10 
”neptunere” stod ud fra Helsingør med det gode skib Fyrholm og Hans ved roret. Men 
ak, der blev ikke meget at skrive hjem om fra denne tur. Vejret var faktisk godt nok og 
strømmen ikke for stærk, men mange dages forudgående blæsevejr havde simpelt 
hen spredt torskene, så det næsten var umuligt at finde nogen koncentration af fisk, 
som det var muligt at komme ned til. Vi 10 mand måtte deles om 3 torsk med den stør-
ste på 2,7 kg. fanget af Andreas. På hele båden blev der fanget mindre end 10 torsk! 
Det eneste lyspunkt var at én af dem var på 12,2 kg. – men den kunne vi jo kun kigge 
på med misundelse . 
Turen fortjener ingen billeder i Neptun Bladet og sendes straks til glemmebogen. 
 
hl 
 

 

 
 

MÅSKE DRØMTE MAN OM DETTE DA DER INGEN FISK VAR 
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MØDEPROGRAM FOR 2015/2016 

   
  

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

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 
Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 
De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 
 
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre uge-
dage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuelle særlige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vil blive meddelt ved sæ-
sonstart og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen. Al grejfremstilling, flue-
binding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublo-
kalet). 
 
Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 

 

 
IKKE ET AF VORES KLUBMØDER 
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POKALJAGTEN 2016 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Andreas Andkilde (06-02-2016)           Torsk 2.7 kg                               16 point         

  

TROLLING POKAL 
                         

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                     

TORSKEPOKALEN 
  

PUT & TAKE POKALEN 
                      

FLADFISKEPANDEN 
 

FERSKVANDS POKALEN 
 

ALL-ROUND POKALEN 
 

  
 

Lad os nu være bedre til at tilmelde i 2016 
   
                     Der er masser af muligheder 
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2016 
 
LØRDAG 5/3 2016        07:00-12:00        DRIVTUR, JUVENTUS, HELSINGØR               12 pladser 

ONSDAG 14/4 2016      19:00                  BOMBARDO-FLOD FISKERI, JENS RYHL 

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

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

ONSDAG 22/6 2016     17:00-22:00        AFTENTUR, KØBENHAVN, FYRHOLM            20 pladser 

LØRDAG 10/9 2016      07:00-12:00       TORSK/SILD, VEDBÆK, JAWS                        10 pladser 

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

LØRDAG 8/10 2016      07:00-12:00        FLADFISK, HELSINGØR, FYRHOLM        ***  15 pladser 

FREDAG 25/11 2016     19:00-?               JULEFROKOST                                         mange pladser 

ONSDAG 28/12 2016    07:00-12:00        NYTÅRSTUR, HELSINGØR, JAWS           ***  15 pladser 

 

*** STJERNETUR  

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

 

  

mailto:hvk@comxnet.dk
mailto:henning@loesch.dk
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POKALER FOR NEPTUN 
 
  

Pokalåret går fra 1. januar til 31. december. 
 
Fisk der indgår skal være fanget i Danmark, Færøerne eller Grønland og behørigt til-
meldt. For fisk fanget fra båd skal afskibningshavnen være samme område. 
 
Det er en forudsætning, at alle fisk er fanget under forhold og med grej, som kun dæk-
kes af de moralbegreber, der gælder sports- og lystfiskeri. 
 
Fisk skal tilmeldes et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ved at sende en no-
tits til web koordinatoren. 
 
For fisk fanget på NEPTUN’s ture vil de to største af hver art omtalt i fangstrapporten 
automatisk indgå i pokaljagten. Modtages fangstrapporter om andre fisk fra turen vil de 
naturligvis indgå. 
Om ønsket kan vinderen opbevare sin pokal hjemme indtil næste uddeling. 
 
Tabellen nedenfor angiver den vægt, der giver 100 point. Point for andre vægte udreg-
nes proportionalt. 
 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
Pointmæssigt største ædelfisk. Fisk, der er fanget ved trolling eller ved Put & Take 
vande, er undtaget.   
 

SALTVANDSPOKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget i saltvand eller brakvand. Trolling fisk undtaget. 
 

        FERSKVANDSPOKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget i ferskvand. Ædelfisk undtaget. 
 

PUT & TAKE POKALEN 
Pointmæssigt største ædelfisk fanget i Put & Take. (Til all-round pokalen indgår  
Put & Take ædelfisk med den halve vægt). 
 

TROLLING POKALEN 
Pointmæssigt største fisk fanget ved trolling. Til all-round pokalen indgår trolling-fisk 
med den halve vægt. 
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TORSKE POKALEN 
Pointmæssigt største torsk fanget ved en af Neptuns arrangerede ture. Fisk der er re-
gistreret her, tælles ikke med ved beregningen ved mesterskabspokalen, da deres po-
int er registreret ved Saltvandspokalen. 
 

FLADFISKEPANDEN 
Den største fladfisk tilmeldt en af de andre pokaler og fanget på en af vores ture. 
 

ALL- ROUND POKALEN 
Summen af pointene af alle en lystfiskers anmeldte fisk. (Point for fisk fanget ved trol-
ling eller P&T vande, skal dog halveres). Kravet er mindst én fisk fra ferskvand og én 
fra saltvand. Torskepokalen indgår ikke i beregningen. 
 
 

                                     VÆGT AF FISK TIL 100 point 
 

Aborre 1.6 kg  Helt 2.5 kg  Rødding 1.5 kg 

Asp 5.0 kg  Hestema-
krel 

0.7 kg  Rødspætte 1.9 kg 

Berggylte 1.7 kg  Hornfisk 0.9 kg  Rødfisk 2.0 kg 

Blågylte 0.5 kg  Hvilling 1.5 kg  Sandart 6.5 kg 

Brasen 4.2 kg  Indsølaks 9.0 kg  Sej 12.0 kg 

Brosme 8.0 kg  Ising 0.7 kg  Sild 0.5 kg 

Bækørred 3.5 kg  Karudse 1.7 kg  Skrubbe 1.0 kg 

Canada Rød-
ding 

4.0 kg  Knude 4.5 kg  Skalle 0.7 kg 

Døbel 2.4 kg  Kuller 2.0 kg  Skælkarpe 14.0 kg 

Fjeldørred 4.0 kg  Kulmule 3.0 kg  Slethvarre 2.0 kg 

Fjæsing 0.4 kg  Lange 15.0 kg  Spejlkarpe 14.0 kg 

Flire 0.6 kg  Laks 14.0 kg  Stalling 1.5 kg 

Gedde 12.0 kg  Lubbe 6.0 kg  Stenbider 2.0 kg 

Rød knurhane 
Grå Knurhane 

2,3 kg 
0.7 kg 

 Makrel 1.2 kg  Suder 3.0 kg 

Græskarpe 8.0 kg  Multe 2.0 kg  Søørred 6.0 kg 

Havbars 1.0 kg  Pighaj 5.0 kg  Torsk 17.0 kg 

Havkat 5.0 kg  Pighvarre 3.0 kg  Tunge 0.8 kg 

Havtaske 5.0  Regnbueør-
red 

6.0 kg  Vimme 1.1 kg 

Havørred 7.0 kg  Rimte 2.6 kg  Ørred  (an-
dre ) 

3.5 kg 

Helleflynder 30.0 kg  Rudskalle 1.2 kg  Ål 1.5 kg 
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