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Dick gjorde det igen! 

Lystfisker Foreningen NEPTUN 

Lyngby - Taarbk 

NR. 5 Oktober 1996 
28 Argang 



NEPTUN BLADET 

PRAKT!SKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand Jegen 0 Rasmussen 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A, 2800 Lyrtgby 

Nstformand Steen Brynov 458592 12 
Snebrvnget 11, 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 4585 59 70 
Henrys Fiskegret, Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum 
Privat 3969 8569 
Valdemarskrogen 26,2860 Søborg 

Bestyretsesmdl: Frank Lynge Larsen 4583 1048 
sekretr Grønnevej 49, 2830 Virum 

Bestyrelsesmdl: Utnk I Nyvold 
Kongevejen 37 A, 2840 Hotte 42 42 58 13 

Juniorleder Philip Johan Teller 39 62 73 56 
Esperence Atle 22, 2920 Charlottenlund 

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

Kiublokaler: 
lingdomstokaterne pa Fugtsangsskoten, 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmeldinger: 
Mede-ture 	 Philip Johan Teller 

Kyst- og so-ture 	Dane Henry (forretningen) 

Hav-ture 	 Dane Henry (forretningen) 

Lokaler Ni 69 og 73 	- 

31 627356 

45852861 

45855970 

Girokonto: 
Lystfiskerforeningen NEPTUN 
Vatdemarskrogen 26, 2860 Søborg 

Nste Nummer: 
Midten at Januar 1997 

Bidrag tiP Bladet: 
Bidrag lil Frank Lynge Larsen og gerne pa diskette 

Fa ngstrapporter: 
Henry's Fiskegrej 

3062716 

Ansvarshavende redaktør Jergen 0 Rasmussen Lay-Out Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer 5 gange om aret I et opiag pa Ca 270 stykker 
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NEPTUN BLADET 

Mànedens leder 

Nu har det fly landsforbund "Danske Lystfiskere" snarl vret p6 banen 1/2 6r, og i 
annoncer 09 artikler i diverse fiskeblade slr man p5 tromme for at organisere flest 
mulige lysthskere. 

En massiv organisering af de danske lystliskere kan vre en god ting uanset om or-
ganisationen sà hedder Danske Lystfiskere, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk 
Havfiskerforbund eller noget helt andet. 

Et gammelt ordsprog siger:"Enighed gør strk". Jo flere vi er, jo større er chancen 
for at blive hørt. Der tales om, at Danske Lystfiskere pt. skulle reprsentere ca. 
20.000 lystfiskere; men ved nrmere eftersyn kan den pstand nppe holde vand. 
Der synes at vre en tendens til, at man søger at organisere foreninger indtil flere 
gange blot med en forskellig indgangsvinkel til organisationen. SA er det reprsen-
tative med lemstal ikke lngere trovrdigt hos de myndigheder, man vil overbevise 
09 i dialog med. 

Vii LFF. NEPTUN er medlem af sâvel Fiskeringen som Dansk Havfisker Forbund. 
Dansk Havfiskerforbund er allerede gâet md i Danske Lystfiskere som 
"støtteforbund" for at "blive hørt' pa tinge. Nu ønsker sa Fiskeringen et mandat til 
indmeldelse i Danske Lystfiskere. 

Den slags konstruktioner 09 overbygninger vil aidrig virke overbevisende hos myn-
dighederne ved en dokumentation. 

Ingen kan i den situation vel fortnke os i NEPTUN at lurepasse" pa hele udviklin-
gen. 
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NEPTUN BLADET 

NEPTUN byder velkommen til: 

Junioror: 

Tobias Veiglin Jorgensen 
Kim Andersen 
Morten Munck Pedersen 
Simon B Lindemann 
Martin Wessel Nielsen 
Jack Forsmann 

FRABESTYRELSEN 

Der indvarsies hermed til LFF NEPTUNs ordinre genera lforsamling 

TORSOAG den 14. november 1996 

Dagsorden vii tilgà hvert enkelt mediem pr. brev. 

Efter ønsker fra spørgeskeaundersøgelsen er der pa opsiagstavlen i lokale nr, 69 flu 
opsat en TURKOORDINERINGSLISTE. 

Tanken med denne liste er, at interesserede mediemmer her skriver sig pa med 
navn, teiefon nummer samt turønske og evt dato Medlemmerne kan sâ via listens 
oplysninger kontakte hinanden for eventuelt kørelejlighed 

Det er bestyreisens hab, at vi med denne iiste kan fà sat lidt skub i bla. kystfisketure. 
S6 brug den fiittigt. 
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NEPTUN BLADET 

FISKEKALENDEREN 

Oktober - November er med den stadig faldende vandtemperatur nok s6 interessant 
for iystfiskeren bade ved kyst, ved âeri 09 pa søen. 

Efterhánden som vi nrmer os iakseuiskenes gydeperiode, er vor chance for at 
trffe dem størst nr a-mundingerne eller heit oppe i àerne; men husk frednings-
blterne omkring à-mundingerne samtfredningstiden i 6eme (16/11 til 15/1 mcI) 
Det er agn i strke farver, der som ren provokation i forbindelse med gydeinstinket, 
har sin virkning. Man kan opieve, at en skrigende orange wobler, der prsenteres i 
en at aens huller ligefrem bliver "kørt" ud til siden eller hugget med stor voldsomhed. 
Dette er udtryk for en ren irritation over den provokerende farve 

Med den faldende vandtemperatur er chancerne for kysttorsk ogsa øget. Selv her pa 
øresundskysten øger torsken nu igen i antal. Prøv engang aftenfiskeri og find selv 
nogle favoritpladser langs Oresund. Der er flere gode steder end du tror. 

Pa søerne falder grøden flu med kuidens kommen. Prøv med spin efter gedder med 
skeblink af typen ATOM, UTO, Toby a, lign. eller wobiere med en rimelig kastevgt, 
men husk at der skal spinnes Iangsomt md. 

Med adgang til bad er dørge-fiskeri flu sagen Ogsá her skal der arbejdes langsomt 
med woblerne vrikkende efter baden. Hold øje med stangspidsen den skal vibrere 
tydeligt, ellers er der sikkert kommet grøde pa krogene. Der skal arbejdes langsom-
mere jo koldere vejret og dermed vandtemperaturen buyer. Der skal flsten hviles" 
pa arerne mellem hvert aretag. For hverken gedder eller sandart kommer sprintende 
efter en wobler, som ros som om der kapkapsej lads. 

Er du til fiskeriet med agnfisk 09 flod, sà er det endnu mere vigtigt med de langsom-
me àretag. Kniber det med at skaffe agnfisk, sâ prøv gerne at bruge nogie at de slid 
du hentede ude pa øresund Monter en sild pa et krogtackei 09 fiod, sâ den gâr rio-
genlunde naturiigt efter báden. lsr vintergedder tager gerne en død siid pa et tack-
le 

KN/EK 00 BRIEK 
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NEPTUN BLADET 

TURPROGRAM 

HAV-TURE 
se kontaktperson side 2 

Søndag d. 3/11 SKJOLD, Vedba?k kI. 7:00 	til 12:00 
Fredag d. 27/12 SKJOLD, 	Helsingor kI. 7:00 til 12:00 

NYTARSTUR, Vi har hele skibet 
Søndag d. 19/1 SKJOLD, Helsingor kI. 7:00 	til 12:00 
Søndag d. 16/2 SKJOLD, Helsingor kI. 7:00 	til 12:00 
Sondag d. 2/3 SKJOLD, Helsingor kI. 7:00 	til 12:00 
Søndag d. 4/5 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 	til 12:00 

Ordinrturpris pa halvdagsturene er i 1996 140 Kr. 11997 stiger turprisen tiP 150 Kr. 
Der ydes dog en rabat til yore yngste juniorer pa 30 Kr. 

Der er til disse ture kun reserveret 12 pladser (bortset naturligvis fra nytarsturen) 

Heldagsture og specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes ønsker. 

77~,Ma, 1 I t 

SØTUR TIL BAGSV/ERD Sø 

Lørdag den 30 november 1996 har vi booket alle 4 bade pa Bagsvrd sø til en for-
eningstur. Nu gIder det sandarten, 09 fiskeriet er dørgefiskeri fra bádene. 

Der er maximalt plads til 12 medlemmer pa turen, og vi modes ved foreningsbroen 
ved Aldershvilepynten kP 8:00 

Tilmelding: HENRY's FISKEGREJ. 
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NEPTUN BLADET 

EFSA TUROVERSIGT 1996 

TORSKEFESTIVAL 

17. til 19. januar 1997 	 Helsingborg, Sverige 
Tilmelding: Hans Elmoth, tlf. 0046 430 3 20 65 

VINTERPROGRAM 1996/97 

1996 

30. oktober Besøg til Danmarks Akvarium, Nrmere i kiublokalet 
6, november Foredragsatten. Erhvervsfisker pa Furesøen 

ved Kristen Barfod. 
14 november TORSDAG Foreningens ordinre generalforsamling 
20. november Hyggeaften. 
27 november Fiskeripolitisk aften 	Se nrmere i bladet 
29 november FREDAG. Foreningens julefrokost 
4. december Foredragsaften Laksefiskeri i Namsaen 

ved Per Madsen. 
11 december Juleafslutning for medlemmerne 

Juleferie. 
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NEPTUN BLADET 

1997 
8 januar Hyggeaften, 

15 januar Foredragsaften Biomanipulation i seer 
ved Jørgen K Jensen. 

22 januar Hyggeaften, 
29. januar Videoinformation om "sikkerhed Iii søs 
5 februar Hyggeaften 

Vinterferie 
19 februar Foredragsaften. Fiskerikontrollens arbejde 
26 februar Grejauktion 1997 
5 marts Hyggeaften 

12. marts Foredragsaften. Fluebindingsteknik 09 fluefiskeri 
ved Bjorn Thomsen 

19 marts Aftenfiskeri ved Bagsvrd sø Se nrmere i bladet. 
Pàskeferie. 

2 	april Foredragsaften Esrum ørredklkkeriets arbejde. 
9 april Hyggeaften 

16. april Besøg p6 Esrum ørredklkkeriet, Esrum Møllegaard 
23. april Ferie - billedafteri 
30. april Hyggeaften. 

7. maj Hyggeaften/medetrf ved Sellered Sø 
14. maj Kasteinstruktion 

Sson slut 

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

Mødetid: 	 kI. 19 til 22 

De anførte mødedage er flles for bde seniorer og juniorer. 

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

Som et sriigt tilbud til juniorerne vii der pa de ovennvnte datoer sideløbende v,3--- 

re junioraktiviteter i lokale nr. 73 under ledelse at Lasse Steril. I vil fA nrmnere in-
formation ved ssonens start 

Al pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstiliing os.v. foregr I lokale 
nr. 73 (vrkstedslokaIet). 

Alfilmfremvisning, møder, hyggeaftener, foredrag 09 litteraturlsning foregar i loka-
le nr. 69 (klublokalet). 

Ret til gendringer i det trykte program forbeholdes. 
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NEPTUN BLADET 

Erhvervsfiskeri pa FURESØEN 

ONSDAG de. 6. november 1996 har vii foreningen fâet erhvervsfisker Kristen Bar-
fod til at komme 09 fortIle om sit arbejde med fiskeriet pa Furesøen. 

Søens âlefiskeri er Jo her det egentlige Ievebrøg for erhvervsfiskeren; men fiskebe-
standen krver pleje og støtteudstninger for stadig at kunne befiskes med fordel 

Hvad er beting&serne egentig for erhvervsfiskeren? 
Hvor ofte er der pIigtudstninger? 
Hvor stor betydning har bifangst at gedder 09 sandart for fiskeren? 
HjIper det noget med opuiskning af skidtfisk I Furesøen? 

Barfod har ogsà efter aftale med Søllerød kommune opfisket skidthsk i Vejlesø flu I 
to somre for om muligt at bedre pa søens vandkvalitet. Vi skal derfor ogsa høre den 
ne aften, om det har givet resultat 09 fort til en renere Vejlesø. 

Vel mødt i lokale 69 denne aften kI 19. 
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FISKERIPOLITISK AFTEN 

Onsdag den 27. november 1996 har vii NEPTUN indbudtformanden for Lyngby-
Gladsaxe Jagtforening til en debataften om fUes interesser i naturen. Bde jgere 
09 iystfiskere er jo grønne" organisationer og frdes ofte ved de samme vandomr-
der. Men kan de to grupper frdes i disse omrder i harmoni? Skrmmer Iystfisker-
ne bare jgernes nder? 

Hvad kan vi Iystfiskere ire at jgerne vedrørende fodsiav" j  yore organisationsfor-
hold? Jgerne gør meget ud af revirpleje 09 plantninger. Kan vi lystfiskere ogs ha-
ve gIde at dette? 

Disse ting og forhbentiig flere emner vii vi drøfte denne aften. 

Vel mødt den 27. november RI. 19 i lokale 69. 

LAKSEFISKERI I NORGE 

Onsdag den 4. december 1996 vii formanden for NERUM FISKEKLUB, Per Mad-
sen, fortIIe om sine erfaringer med iaksefiskeri i Norge. Per Madsen har fisket laks 
i Norge hvert àr siden 1967, og nsten altid i Namsen med gode resultater. 

Der viii forbindelse med foredraget blive forevist egnet grej, 09 sá har NIERUM Fl-
SKEKLUB videofilmet p6 nogle at disse ture, sá vi skulie ogsá f6 god fight at Se. 

Bestyrelsen ønsker velkommen til en fornøjelig aften 
Lokale 69 den 4. december 1996 RI. 19 
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NEPTUN BLADET 

BIOMANIPULATION I SØER 

Onsdag den 15. januar 1997 vii biolog Jørgen K Jensen fortlie om principperne for 
regulering af fiskebestande i søer ved sàkaidt biomanipulation. 

Jørgen K. Jensen er ansat ved Vandkivaiitetsinstituttet (VKi). Han har i en árrkke 
arbejdet med fiskebestandsanalyser og biomanipulation i forskeiiige søer i Danmark. 
Biandt andet Bagsvrd Sø har indget i Jørgen's arbejdsomrde. 

Vi vii sikkert denne aften fá et indbiik i de seneste resuitater inden for dette spnde-
ne felt. 

S6 vel mødt den 15. januar 1997, ki. 19 I lokale 69 

ARETS POINTSTILLING 1996 

Torskepoka!en 

Frank Lynge Larsen 10.5 kg Foreningstur 
Jørgen 0. Rasmussen 9.4 kg Foreningstur 
Martin K. Rasmussen 8.7 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 

11 	 NR: 5 OKTOBER 1996 



NEPTUN BLADET 

Sa!tvandspoka!en 

Ulrik T. Nyvold 15.6 kg Torsk 104 point 
Ulrik T Nyvold 7.8 kg Lange 98 point 
Frank Lynge Larsen 110 kg Torsk 87 point 
Jacob Valeur 0 800 kg Hornfisk 73 point 
Ulrik b Rosenbeck 0 980 kg Makrel 65 point 

Ferskvandspoka!en 

Ulrik T. Nyvold 5.6 kg Sandart 112 point 
Dick Winter 61 kg Gedde 76 point 
Jørgen 0. Rasmussen 0.830 kg Aborre 69 point 
Jørgen 0 Rasmussen 0.800 kg Aborre 67 point 
Jørgen 0 Rasmussen 0,700 kg Aborre 58 point 

MedeDokalen 

Lasse SterlI 6.0 kg Sklkarpe 120 point 
Jacob Valeur 0.970 kg Al 56 point 
Ulrik B. Rosenbeck 0.400 kg Rudskalle 40 point 

Pokal for wdelfisk 

Jørgen S Thomsen 5.1 kg Havørred 102 point 
Jørgen S. Thomsen 4.0 kg Havørred 80 point 
Knud S. Thomsen 3.5 kg Havørred 70 point 

Put & Take pokalen 

Jørgen S. Thomsen 2.6 kg Regnbueørred 174 point * 

* 	Fra nste sson er pointberegningen for denne fiskeart aendret. 
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FANGSTRAPPORTER 

Fra Dick Winter: 

Havde en gst fra Chile pa besøg Han er ivrig Iystfisker, men har aIdrg fanget 
(endsige set) en gedde Han havde fàet billedet af undertegnede for nogle âr siden 
med kmpen". 

P6 denne her tur fangede jeg den første gedde ( se billedet pa forsiden ) pa 6,1 kg 
med Ulrik's grej, 09 ikke Inge efter fik Fernando ogsa bid Det var en gedde pa 4,8 
kg. Han var Iykkelig og glemmer det sikkert ikke. 

Min gedde blev genudsat af Ulrik efter fotografering og Fernando's blev stegt i sølv- 
folie i ovnen. Herligt. 	 Stor tak Iii Utrik. 
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Igen fra Dick Winter 

En situationsberetning fra en fisketur med Jørgen ( formanden  ) pa 
fu resøen 
onsdag den 28. august 1996. 

Atter engang ringede Jørgen 09 tilbød at tage mig ud pa en af søerne. Det blev Fu-
resøen Vi mødtes Vi sejiede. Vi dørgede - i timer - uden resultat. Vejret var fin-fin 
Vi var ikke - og blev det heller ikke - mismodige. Sà sá vii det fjerne en svrm af 
màger kredse og dykke hvilket kunne betyde, at der var fisk. Vi styrede derhen, 
men mâgerne ( fiskene  ) flyttede Sig Det gjorde vi sâ ogsá og kom nr pa, sà vi fik 
bid ( Jørgen fik ogsâ en máge, der dog blev befriet igen ). 

Da vi havde sejlet" forfø$gelsesløb 'i et par timer, havde vi fanget 17 aborrer - Jør-
gen 12 09 jeg 5 -, Jeg personlig har aldrig for fanget en aborre, sá oplevelsen var for 
mit vedkommende optimal Men heller ikke for Jørgen var denne hndelse en dag-
ligdags oplevelse 

Det var en dejlig dag 

Fra en foreningstur 

Pa sundturen den 8. september 1996 fangede Martin K. Rasmussen en torsk blandt 
alle sildene pa hele 8.7 kg. Det var en livlig fisk, der nok skulle vise vejen mod bun-
den. 
Pa samme tur fangede Ulrik b Rosen beck en flot makrel pa 0.980 kg 

Redaktionen ønsker tillykke 
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NEPTUN BLADET 

NEPTUN's Pokaler 

Torskepoka!en 

Vandrepokal i rent søIv Tildeles for størst fangede torsk p6 en af foreningen arrangeret tur, Fange-
ren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemme til nste pokatrs afslutning, hvor 
man sã modtager et krus med handmatet bomrke 

Saltvandspokalen 

En evigt vandreride poka. Den tildeles for den enkeitfisk, der i ârets lob har opnâet de højeste 
point efter følgende pointskale, hvor 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 Rødsptte 1,75 kg 
Willing 1,0 kg Rødtunge 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 iridgraveret og har pokalen til nste pokalârs afslutning, samtidigt udleveres 
der en erindrings plakette til eje 

Ferskvandspokalen 

Vandrepokal i sølvplet som tildeles for den gedde, sandart eller aborre fra dansk fiskevand, der i 
arets lob har opnàet det højeste antal point efter den efterfalgende 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 pokalârs afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings piakette til eje 
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Pokal for zedeffisk 

Vandrepokal I rent seiv, som tiideles den som i Danmark har fanget den enkeite fisk, som har givet 
flest point. Fisken skal vre fanget I 6er, seer eller pa kyst, som man kan betragte som de naturli-
ge tilholdssteder for fisken (altsâ ikke Put & Take). 

Pokalen tildeles den, dot i ãrets lob hat opnaet det hejeste antai point efter den efterfeigende 
pointskale, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes 
derefter proportionalt 

Bkorred 	 1,0 kg 	 Kildeerred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Haverred 	 5,0 kg 
Seerred 	 3,5 kg 	 Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren fat sit navn indgraveret I pokalen og har denne stáende Iii nste pokaiárs afslutning 
Samtidigt udleveres der en erindrings plakette til eje 

Put & Take pokalen 

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

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeørred 	 1,0 kg 
Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne staende Iii nste pokaiârs afslutning 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje 

Mede pokalen 

En vandrepokal i selvplet del gives til den fanger at en enkeit fisk fanget I Danmark, som opnar de 
hejeste pointtal 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat hI 100 point Pointene udregnes derefter propor-
tionalt 

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 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 iridgraveret i pokalen og har denne stàende til nste pokalàrs afslutning 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 
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Klubmesterskabs pokalen 

En varidrepokal i sølvplet der gives til den all-round fisker, som samlet - d.v.s hvor summen af en 
saltvands-fisk og en ferskvandsfisk - opnar det højeste pointtal 

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

Ferskvand 	 Satvand 

Aborre 1,20 kg Haverred, bad 600 kg 
Bkørred 1.50 kg Havørred, kyst 4.0 kg 
Gedde 8,00 kg Hornfisk 1,10 kg 
Havørred 4,00 kg Ising 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrel 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 til den fanger af en enkelt fisk fanget I Danmark, sam opnár de 
højeste pointtal 

Samme pointtal, som er benyttet ved pokalen for wdelfisk, 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 til denne hder, Motiverede forslag bar sendes til bestyrelsen i god tid saledes, 
at denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen 

Fangereri far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende Iii nste pokalars afslutning 
Samtidigt udleveres et gavekort til Henry's 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. 
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Fangsterne skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et 
billede Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 maned fra fangst-dato 

Ved pointhghed i en klasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line Er ogsà-
disse liner lige tykke foretages lodtrkning. 

Pokalàret begynder 1 oktober 09 afsluttes det efterfølgende àr d 30 september Pokalerne udde-
es pa den ordinre ärlige generalforsamling 

MADRUBRIKKEN 

Manederne oktober-november er fra naturens hnd de typiske "sildemâneder", 09 
irigen anden fiskeart buyer vel tilberedt p6 sà mange forskellige máder ønsker du en 
nem og hurtig opskrift pa tilberedning af sild, s6 prøv f.eks 

SYLTEDE SILD 

1 kg friske ferske sild fileteres og lgges i en lage af en halv liter vand, en halv liter 
eddike 09 500 gram groft salt. Det stilles køligt. Efter et døgn tages sildefileterne op 
af lagen, tørres af og lgges i en ren spand, krukke eller stort glas. Sildene lgges 
lagvis sammen med skiver af 5 store log, 1 spsk. sennepskorn, 2 tsk. tørret dild. Ny 
age af 3/4 liter eddike 09 500 gram sukker koges. 1 tsk. atamon kommes i til kon-
servering 

Det hele køles lidt af 09 hldes over sildefileterne. Lg en ren underkop som pres 
oven pa sildene Luk lufttt med lag og st det i køleskabet Efter 4 døgn er sildene 
klar til brug 

I køleskabet kan de holde sig Ca. 1 maned. 

Velbekomme' 
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VEJRETI DANMARK 
AUGUST 1996 

Varm oa soiria auaust. 

Afslutningen p6 sommeren 1996 blev varm August 1996 fik en mnedsmiddeltem-
peratur pa 17.8° eller hele 20  over normalgennemsnittet. Mànedens højeste tempera-
tur blev registreret den 20. med 31.90  syd for Bovbjerg i Vestjylland og manedens 
laveste temperatur +40  blev malt flatten til den 5 i Thy. Antallet af sakaldte sommer-
dage (dage med maksimumtemperaturer over 250) blev i gennemsnit ud over landet 
7, normalen er 2. 

Solen skinnede for landet som helhed 23% mere end forventeligt. Mest soP forekom 
over NordsjIIand nsten 300 timer, mens Vestjylland fik mindst ca. 240 timer. 

August 1996 gay nsten normal nedbørmngde. Mest regn faldt i forbindetse med 
tordenvejr i sidste del af mâneden Der blev malt mest regn i Vejie Amt og pa Fyn ca 
80 mm i gennemsnit og mindst pa Bornholm med Ca. 35 mm 

Landstal i august 1996 

Middeltemperatur 	17.8°C 	(normal 15.7°C) 
Nedbør 	 60 mm (normal 67 mm) 
Sol 	 270 timer (normal 219 timer) 
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VEJRET I DANMARK 
september 1996 

Soirig, kølig og forholdsvis tor september. 

Mánedsmiddeltemperaturen for september i âr biev 1° koldere end normalgennem-
snitlet for perioden 1961-90. I det solrige forholdsvis tørre septembervejr var det isr 
de kzlige nffer, der trak middeltemperaturen ned Den laveste registrerede tempe-
ratur -2.3° forekom om morgen d. 11 i Midtjylland, og mánedens højeste temperatur 
22.7° blev registreret p6 Fanø d.4.. 

Nedbørmngden I gennemsnit ud over landet i september 1996 udgjorde 74% af 
normalnedbøren. Mest regn fik Bornholm med 70-75 mm, og mindst regn fik Nord-
østsjlIand med Ca. 40 mm. 

Solen skinnede meget i september 1996. Hele 30% over normalen. Vi skal tilbage til 
1969 for at finde mere soil en september. Skagen fik mest sol Ca. 225 timer, og de 
frreste soltimer ca 170 timer forekom p6 Fyn. 

De temperaturbaserede graddage eller fyringsbehovet Ia i september i ár 18 % over 
gennemsnittet for perioden 1981-96. 

Landstal i september 1996 

Middeltemperatur 	11.60C 	(normal 12.7°C) 
Nedbør 	 54 mm (normal 73 mm) 
Sol 	 192 timer (normal 148 timer) 
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G/ESTEKORT 

Vi erindrer om, at foreningen rder over 2 stk. gstekort til brug ved Fiskeringens 
faciliteter. Far du som mediem af NEPTUN besøg blandt familie elier venner, der 
godt vii prove en fisketur ved en af Fiskeringens faciliteter, s6 bestil et af disse g-
stekort hos foreningens formand Gstekortet gider aitsá til iejiighedsvis fiskeri 
ved faciliteterne pg i føigeskab med et foreningsmedlem. 

Skaf nye medlemmer 

Vi er altid interesseret i at hverve nye mediemmer til foreningen, da et Iorøget med-
lemstai vii forøge vores muligheder for at tilbyde mediemmerne flere faciliteter og 
arrangementer 

Derfor har NEPTUN indført en "hvervekampagne", som skai inspirere mediemmerne 
til at invitere andre interesserede som mediemmer. Hvis du som mediem af NEP-
TUN hverver to nye med lemmer, og der pa indmeldeises girokortet blot star 
"anbefaiet af ..." vii du f6 udleveret et gavekort til "Henry's Fiskegrej'. 

Fiskeringen's nøgler 

Fiskeringens badfaciliteter er aflást med samme systemiâs. Nøgier hertil 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 IlL SOS 

Tii gamie 09 nye mediemmer, som endnu ikke har deitaget i vort hue interne kursus 
en hue henstiiuing med en vognstang: 

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

Ring derfor snarest pa tlf. 45 88 33 77 og aftal tid for dette' 
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Regler for benyttelse af "NEPTUN"s motorer 

1 Udiejning sker kun tit medlemmer med gyidigt FR 1970 motorkursus og sikkerhed" 09 kontin 
gentkvittering Begge skal forevises inden udlejning 

Kuri mediemmer der er fyidt 18 àí kan leje motorer. 

2 Udiejning vii forega fra Henrys Fiskegrej', i dennes ábningstider 

3 Udlejning vii forega pa følgende 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 udievering af moteren 

Depositum vii biive tilbagebetalt ved aflevering af motor I hel og rengort stand Leje 09 brndstof-
forbrug inodregnes I del betaite depositum 

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

Ved leje af EL motor vii del medføige et fuidt opiadet batten, som kan vare op tit ca. 8 - 10 timers 
forbrug 

5. Der udieveres ved leje aitid et st vrktøj 09 reservedele. Disse afleveres I samme stand/antal 
efter endt brug. 

Hvis der liar vret probiemer med udstyret, afleveres en rapport lii Dane Henry, sâiedes at disse 
kan afhjIpes 

6. Lejen for motorerne skal bruges tit heniggeiser tit service og evt. køb af nyc motorer efter be-
boy Dane Henry sørger for, at motorerne aitid er i en forsvaanlig 09 sejikiar stand. 

7 Ved leje af motor udieveres der materiaier, som ci en vejiednirig i brug og anvendeise af disse. 
Denne vejiedning skal altid føiges for at opna den største sikkerhed tit søs. 

8 Bevidst overtrdeise af udieverede legier og materiale for benytteise af foreningens motorer vii 
automatisk medføre eksklusion at NEPTUN 
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Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Bestyrelsen gør endnu en gang mediemmerne opmrksom pa, at On at videofilm 
skal begrnses til 8 dage.Videofilm og forøvrigt andet fiskehtteratur Ira foreningens 
bibliotek kan lanes at med lemmerne ved, at de skriver sig pa lánelisten i kiublokaler-
ne. 

Videofilmene er foreningens ejendom og skal vre til radighed for alle. Derfor kan 
bestyrelsen ikke tillade, at filmene ligger hjemme hos medlemmerne i Ingere pen-
oder som f.eks. ferier. Overhoides dette ikke, vii der blive opkrvet et lanegebyr pa 
25 kr. pr. film. 

APROPOS ADRESSE.1ENDRINGER 

Der er aitid mange adressendninger blandt yore medlemmer i foreningenNogle 
ndringer meides hurtigt via de smà adressendringskort, som fas pa posthuset. 

Andre far vi ind som en hue notits pa girokortet. Atter andre far vi meddelelser om via 
avispostkontoret, 09 i nogle tilfIde mâneder efter en flytning har fundet sted heft 
afhngigt at, hvornar et blad er udkommet. Enkelte er ogsa sa venlige 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 mediemskartoteket ajour, sâledes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vi i bestyrelsen kan gore dette sa hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyrelsens side denne hue bon: 

Brug posfvsenets smá adresseridnngskort, nár I flytter 

Disse kort en gratis og fás pa ahle posthuse, og meld sa gerne flytningen inden denne 
sker 

P6 forhand tak. 

BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN biadet er et mediemsblad, hvorfor det er abent for medlemmernes bidrag, ikke alene det 
den ándsvage bestyrelse' finder p6.  

Hvis vi har en kunstner iblandt os der har lavet skitser, som han/hun gerne vii vise for andre, er 
dette stedet Debatoplg 09 beskrivelser om spndende eller anderiedes fiskeoplevelser kunne 
ogsâ have andres interesse 

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