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NEPTUN BLADET 

PRAKT!SKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE; 
Formarid Jergen 0 Rasmussen 4588 33 77 

Danmarksvej 42 A, 2800 Lyngby 

Nstformand Steen Brynov 458592 12 
Snebrvnget 11, 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henry's Fskegrej. Frederiksdalsve; 136, 2830 Virum 
Privat, 3969 85 69 
Valdemarskrogen 26.2860 Seborg 

Bestyrelsesmdt/ Frank Lynge Larsen 4583 1048 

sekretr Grennevej 49, 2830 Virum 

Bestyrelsesmdl Leif Holmskov 45 87 98 89 

Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby 

Juniorleder Lasse SterlI 3043 74 59 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Juniodeder Martin K Rasmussen 43 44 03 07 
LiHevang 9, 2605 Brendby 

Kiublokaler: 
Ungdomslokalerne pa Fugtsangsskolen. Lokaler 	Ni 69 og 73 

Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmeldinger: 
Mede-ture Martin K Rasmussen 43440307 

Kyst- 09 sa-ture Dane Henry (forretningen) 45 85 59 70 

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

Girokonto: 
Lystfiskerforeningen NEPTUN 306 27 16 

Valdemarskrogen 26, 2860 Soborg 

Nste Nummer: 
Ultimo marts 1997 

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

Fangstrapporter: 
Henry's Fiskegrej 

Ansvarshaencie redalciar Jargen 0 Rasmussen Lay-Out Frank Lynge Larsen 

Biadet adkornmer 5 gange om Sret i et oplag p5 ca 270 stykkor 
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Mànedens leder 

Her ved Arsskiftet med en generalforsamling lagt bag os er det vel pA sin plads lige 
at reflektere nrmere over et par bemrkninger, som faldt under debatten: ' Vi 
skulle fremme det sociale samvr I foreningen, og vi skulle ikke blive pQ1i.tik.. 

Hvad det sociale angr, var foreningens julefrokost et pletskud God stemning og et 
fint fremmede . Den linie linie skal bare fortstte. 

Med hensyn til det politiske er det ikke s6 enkelt. Vi har i vores lokale omrde ogs 
sager, som tromles igennem uden, at man først ogs6 lytter til yore interesser som 
lystfiskere. Vi er en del af de lokale borgere, og vi bør reagere hurtigt for det er for 
sent. Vi skal ikke reagere med en krvementaIitet men med gode vel gennemtnkte 
argumenter. Ft godt eksempel her i 1996 var Søllerød Kommunes fldning af efle-
trerne i et mere end 100 meter bredt blte ved Furesøen mellem Liilekalv og Ka-
ningàrden. Det skete helt efter ønske Ira den nye ejer af Nsseslottet for at skaffe 
ham rigtig Guldalderudsigt", sdan som omrádet sá ud for Ar 1800, for de vàde en-
ge sprang i skov. Fidningen er nu sket. Det kan der ikke wndres p  men man 
mtte s6 antage, at der dog var udarbejdet en samlet fremtidig plejeplan for omrdet 
ved et s6 betydeligt indgreb I naturen. Turned var arbejdet betalt med penge hentet 
Ira EU's miljøfond her i Kuiturby 96-ret! Vdomrâdet er en vigtig gydeplads for Fu-
resøens gedder, og Søilerød Kommune bekostede iøvrigt Ca. 20.000 kr for nogle ka-
naler og broer for at lette geddernes adgang til vdomrádet. Dette skete i 1992 netop 
p6 NEPTUN's anbefaiing. P6 grund af fldningen er en masse trflis og sm5grene 
spredt ud i vdomrdet, og det har ødelagt vandkvaiiteten helt Det bobler, syder og 
grer. Alt dette ønskede vi fra bestyrelsen en nrmere forkiaring pa. Vi efterlyste 
samtidig en plejeplan. Forst efter brev nummer 3 siden marts 1996 reagerede Sølle-
rød Kommunes stadsgartner her sidst i november 1996. Man skyidte os et svar; men 
der forela altsa ingen udarbejdet plejeplan endnu for omradet H!. Planen vii flu blive 
fremskyndet, og foreningen yule f6 den til udtalelse, for man gik videre, sa forenin-
gens eventuelle forsiag kunne indarbejdes. 

Ja, det gay trods alt et resultat at 'vre lidt politisk", og det skete uden de store arm-
bevgelser. 

Bestyrelsen ønsker hermed alle mediemmer et rigtigt godt nyt(fiske)àr. 
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NEPTUN byder velkommen tO: 

Ebbe Nyvold 
René Nielsen 
Ronni Stenvel 

Jacob Harder Olesen 

FRA BESTYRELSEN 

Følgende er en oversigt over Lystfiskerforeningen NEPTUN faste udvatg: 

MEDLEMMER 	 KONTAKTPERSON 
BESTYRELSE 

LOKALE/V/ERKSTED 	 Frank Lynge Larsen 
Ulf Hansen 
Bjorn Sterup-Hansen 
Kristian Fog Nielsen 

AKVARIE 	 Jørgen 0. Rasmussen 
Ole B. Nielsen 
Jan Bjorn Nielsen 

BADUDVALG 	 Steen Brynov 
Ulrik T. Nyvold 
Ole B. Nielsen 

BLADUDVALG 	 Jørgen 0. Rasmussen 
Frank Lynge Larsen 
Dane R. Henry 
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LFF. NEPTUN. 	 Generalforsamling 1998. 

FORMANDENS BERETNING. 

Siden sidste ordinmre generalforsamling her der her I LFF. NEPTUN vmret 

feigende aktiviteter: 

8 bestyrelsesmøder. 

Deltagelse I foreningsmeder, FISKERINGEN 1970. 

Deltagelse I ekstraordinrnrt reprsentantskabsmcde, FISKERINGEN 1970. 

Deltagelse I ordinmrt reprsentantskabsmode, FISKERINGEN 1970. 

Deltagelse I made med bestyrelsesmedlern/Danske Lystfiskere. 

Deltagelse i mode med folkeoplysningsudvalget, Lyngby-Taarbmk kommune. 

Deltagelse pA bdmesse-stand i.Bella Centret. 

Diverse mødeaktiviteter i lokalerne. 

Diverse ture I foreningen. 

Jeg skal her efterfølgende give en grundigere gennemgang af foreningens 

status: 

Foreningen teller dags dato 148 seniormedlemmer, 35 juniormedlemmer, 

1 passivt inedlem, indregnet 8 farnillernedlemsskaber, ialt 185 medlemmer. 

Vi mh alts konstatere an tilbagegang I medlemstal I forhold tllsldste Ar. 

Der bar da I det forløbne 5r vmret sve1 tilgang sum afgang af medlemmer. 

Og dette reelle frafaid er Ikke ensbetydende med utlifredahed med fore-

ningen. I do skriftlige udmeldelser gives der generelt udtryk for en ru-

fredahed med tiden I foreningen. Men der her I irets lob vmret mange 

tIlfmlde, hvor medlemmer er flyttet 1mngere yak. Og ellers er grundene s 

forskellige som manglende lid, prioritering af fritidslnteresserne, 

skiftende interesser hos juniorerne og enkelte med for atram ekonomi. 

Vi mA I LFF. NEPTUN corn i andre foreninger notere Os, at konkurrencen p 

fritidsaktiviteter buyer stadig større. Og  vi mA sã I foreningen gore en 

endnu storre Indsats for medlemshvervning, hvis rnedlemstallet skal fast-

haldes. Den Interne kampagne I form af et gavekort for at skaffe to nye 

medlemmervil vi forteatte, For "Mund til mund-metoden synes stadig at give 

den mest stabile medlematilgang. Men ogsA ph andre omrder vii vi sage 

medlernstllgang ved PR-virksomhed. 

LFF. NEPTUN deltog I forAret p& en stand pA bAdmessen I Belle Centret. 

Her og nu gay det ikke nye medlemmer. Men vi fik uddeit en del materlaie 

cm foreningen og talt med mange mennesker. Og dermed aget kendakabet til 

foreningen. Hale dette arrangement var ievrigt udgiftneutral, idet standen 

ear stiliet til rdighed for foreninger I FISKERINGEN, 

Endnu et Ar er get med kun fA kontingentrestancer, hyilket jo glader var 

kasserer. Og vi hAber narurligvls, at denne gode trend vii forteette. 

Den planlagre indrapportering af nye medlemmer og adressemndringer via en 

PCer og modem er bievet forsinket pA grund af systemfeji, Derfor er der 

til dato ikke Indkøbt fly PC-er I foreningen. Men da denne ogs& skal indgA 

i en mere ratlonel bladredaktin, vii investeringen komme I ferste rakke 

her I det nye regnskabsAr. Som en begyndelse pA den nye medlemsregistrering 
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er der flu lagt et antal wedlemskort fro FR 1970 med fortrykte fir. ud til 

for eningsbestyrelserne. Det betyder at nye med lemmer flu ned registrering 

of indbetallng straks far tilsendt deres nye medleaskort direkte og sâ 

hurtigt kan benytte faciliteterne. 

Selvom bestyrelsen frenover stadig vii satse ph at fA foreningsbladet 

udsendt via Avispusten, vii der dog vre forsendelser, son skal foretages 

srski1t til det enkelte medlea: Girokortene, indkaldelser til general-

forsamling og den aye wedleaskort. Det er fortsat planen si hurtigt son 

muligt at kunne trkke ph Juniorafdelingen til at 'bide 08  lgge s kuver 

ter til gengeld for en økonomisk godtgereise. Belebet her kunne ss I. eks. 

bruges til turtliskud eiler lignende. Ievrigt er bestyrelsens store enske 

fortsat, at iangt here nedleminer tager del I praktiske opgaver I fore-

ningen. Gerne I nedlensgrupper eller udvaig. Det gennemgaende i lorenings-

arbejdet bar hel kiart vnre, at flest mulig bidrager hver med noget, s 

del I sidste ende gunner os aile. Og bestyreisens vigtigsle opgave er 

mA stadig: At koordinere og forvaite medlemsonsker! Apropos medlemsensker 

kom der mange gode Ideer fran gennea spergeskemaundersegelsen. lalt 71 

besvarelser fro cm. 200 ,nedieawer gay bestyrelsen et langt bedre arbejds-

grundlag. Mange at wedlemsanskerne er allerede taget op I foreningens ud-

sendte program og I bladet. Resten vii blive fulgt op fremover. Men mA 

bar medlemmerne do ognA slutte op omkring arrangementernel 

On Arets inveateringer er frolgende at slge: 9,9 HK-motoren bar fact en 

renovering og er flu mA god son ny. Der bar ikke vmret behov for nykeb at 

motor. Mødelokalet her mangler nu kun at IA opsat den nye belysning, son 

er Indknbt efter kommunens bevilling. Akvariegruppen bar nu fAet Indrettet 

akvariet rigtig fbI. Tak til gruppen og en opfordring til she andre on 

ikke at plihe her men passe godt pa deli Tilbage stAr nu en renovering 

at vmrkstedsbokulet og en supplering at vnrktej. Ellers bar de avrige 

investeringer begrnset mig til nadvendige materialelndkeb. 

PA grund at de forskelllge tilskud Ira koremunen er foreningens likviditet 

stadig solid. Derfor finder bestyrelsen del vigligI stadig at statIc del 

frivillige udsmtningsarbejde akonomisk, nAr US 1976 og ISEFJORDENS 

ØRREDSAMMENSLUTNING udferer dette ulennede arbejde. Foreliggende udst-

ningsplaner finansieres belt at midler Ira dot obligatoriske fisketegn. 

Men seine det praktiske arbejde er og buyer ulønnet! 

Den forbubne vinter gik hArdt ud over mange karpefiskevande. Der bliver 

derfor stor efterspargsel efter udsmtningskarper her. Skulle dcx-  vise sig 

en mulighed for at skafte nogle karper til noget 1okslt fiskevand, nil 

foreningen ogsA her 510110 ekononlsk, iser til ginde for yore juniorer. 

Omkring de egentlige nodeaktivlteter er det nok til dato juniorerne, son 

bedst bar udfyldt rammerne for madebokalerne. Her er den vmentligste 

grund nok at Lasse Sterli (godt assisteret at Martin K. Rasmussen) bar 

overtaget afviklingen at anrilgi juniorprogran. En stor Ink tilde to! 
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Et beseg ph Danmarks Akvarium med en guidet rundvisning blev en stor 

succes. .Juniorsfdelingen har do ogsA allerede freosat anske om en gen-

tagelse specielt for juniorgruppen. Som et ideoplmg fra sporgeskemaet 

sages der afviklet et foredrag pr. nAmed. Heert of disse arrangementer 

vii fA en nmrmere omtale I NEPTUN BLADET. Og der skulle vrnre esner for 

enhver smog. SA mod mu op til disse aftenerl Ellers or det udsendte vim-

terprogrem efter bedste evee sammensat sA varieret mom muligt. Skuile 

der trods dette fremkomme andre forsiag, sA lad on indarbejde dem I det 

foreliggende. 

Urn foreningens afviklede ture vii turudvalget give en kort beretning. 

Om organisationerne FISKERINCEN 1970 og DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND/ 

LANDSFORBUNDET DANSE LYSTFISERE henvises til dagsordens punkt 5 og 6. 

Og sA endelig et par bemmrkninger vedrørende vort foreningoblad NEPTUN 

BLADET. Redaktionen savner konstant indlmg fra medlemmerne. Bladet er 

JERES biad! SA brug det! Turopleveiser, fangstberetninger fra nmr og fjern, 

grejtips og meget mmdcc bar Interesse. Indsend gerne nogle billeder, mA 

vi mAske med tiden kunne kunne opbygge et blliedarkiv. Og husk sA ogmA 

lige fangstrapporter til pokalkonkurrencen. De bestyrelsen gerne vii holde 

den bedst muflge kommunikation til medlemmerne, fortsmttes med de 5 nr. 

pr. Ar. Og sA er det absolut nodvendig at kunne fastholde medleastaliet 

200 for at kunne benytte Avisposcens udsendelser. Som det freingAr of det 

seneste rnedlemmtal, "strummer det til'nu! SA hvert enkelt mediem opfordres 

her til at agitere lidt for medlernstllgang. Og sA skal der endelig lyde 

en tak til Flemming Jacobsen for fortsat tryknlng of bladet. 

SA er aim iarmandsperiode mu ved at gA md i sit 20. Ar. Og  det er long 

tid ph samme post. SA foreningen bar forberede sig ph, at tiden for et 

"vagtskifte" nmrmer sig. Dette er ikke sagt for at skabe panik. Men der 

skulle gerne kunne skabes en kontinuitet I bestyrelsen ved at forberede 

sig ph dette. Til slut vii leg takke den samlede bestyrelse for samarbej-

det I det foriobne Ar. Mit anske for det kommende Ar skal vmre, at vi I 

fmllesskab I foreningen fAr stoppet medlernstiibagegangen og fort flere 

aktiviteter ud I livet til glade for mile. 

Med disse ord slutter leg beretningen. 	

2 
J0èen 0. Rasmussen. 
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Lystfiskerforeningen "NEPTUN" 

Regnskab for Aret 1995/1996. 

Overtort beholding pr. 01/11-1995 
	

29.062,79 Kr 

I NTGTEE: 

Kontingenter indgáet til LFF. 	NEPTUN 72.370,00 Kr 
Renteintgter 53,28 Kr 
4 stk. Merrumshus-obligationer udtrukket 1.000,00 Kr 
Salg of stofmrker og ernblerner 105,00 Kr 
Depositum Fiskerinqsnegler 300,00 Kr 
DriftstilsKud fra Lyngby-Taarbk kominune 13.409,00 Kr 
Overshud fra el-vand-kassen + grej auktion 938,00 Kr 	88.175,28 	Kr 

Beleb til rdighed 117.238,07 	Kr 

UDGIFTER: 

Kontingent til FiBKeringen 1970 42.950,00 Kr 
Kontingent til EFSA/Danmark 1.309,00 kr 
Kontingent til Danmarks SportsfisKerforbund 2.895,00 Kr 
NEPTUN BLADET, trykning + vedtgter 5.431,50 Kr 
Porto ialt 5.541,75 kr 
Generalforsamling/meder/juleafslutning 2.165,00 kr 
Abonnementer 09 indbinding af fiskeblade 1.590,00 Kr 
Telefon 1.200,00 kr 
Indkeb af vorktoj 09 arbe)dsmaterialer 9.772,75 Kr 
KontorartiKler 1.116,00 Kr 
Fordrag og Kursus instukter 5.425,00 Kr 
Pokaler, 	gravering 144,00 Kr 
Diverse tureudgift 3.335,00 Kr 
Keb of Fiskeringsnegler 500,00 Kr 
Vedligeholdelse af motorer 09 downrigger 2.564.75 Kr 
Gave og blomster 586.00 Kr 
Køb of TV og video 4.667,00 Kr 
Keb af et 10 tures rabat kort Helsingor-Helsingborgl.350,00 Kr 
Diverse servicegebyrer + ereafrunding 319,50 Kr 
Kontingent tilbagebetaling 230,00 Kr 	93.092,25 	Kr 

Beholding pr 11/11-1996 	 24.145,82 Kr 

Girolconto pr 11/11-1996 	 7.924.07 Kr 
Sparkassebog/Bikuben pr 11/11-1996 	 1.192,08 Kr 
InvestKonto/UNIBANK pr 11/11-1996 	 1.366,67 Kr 
Kontont beholding 11/11-1996 	 3.663,00 Kr 
Reserveret til lokal forbedring / PC keb 	 10.000,00 Kr 24.145,82 Kr 

AKTIVER 

1 stk. Frederiksdal-darnjolle (-6.450 Kr p.a.) 	19.350,00 Kr 
1 stk. Kegns 470-jolle 	 -0- 
2 stk dam-joller 	 -0- 
Merrumshus-obligationer, 10 stk. a 250 Kr = 	2.500,00 Kr 
El-motor + 2 bensirimotorer 	 -0- 

Kassere 	 visor 	 Revisor 
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LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 	 BUDGET REGNSKABSAR 1996/1997 

Beholding pr 11/11- 1996 --------- - ---------------------------- 24.145,82 hr 

TMnmwr'rwD 

Kontingenter til LFF. NEPTUN 	 95.000,00 hr 
Samlet rentetilskrivning pA kontoerne 	 250,00 kr 
Tilskud fra Lyngby-Taabak kominune 	 7.000,00 kr 102.250,00 hr 
AnslAede indtgter ialt ------------------------------------- 126.395,82 hr 

UDGIFTER: 

Kontingenter til Fiskeringen/EFSA/DSF 
Moder og generaiforsamling 
NEPTUN BLADET, trykning 
Porto 
Diverse kontorartikier (keb af PC) 
Telefongodtgerelser 
Pokaler med gravering 
Drift af lokaler og klubaktiviteter 
Bladabonnementer til foreningen 
Samlet bidrag til udstningsformAl 
RAdighedsbeleb til junioraktiviteter 
Junior instruktmr 
Kob af fly 10 hk motor 

Beløb til disposition---------------- 

45.000,00 kr 
2.500,00 kr 
5.000,00 kr 
5.000,00 hr 

13.000,00 hr 
1.500,00 kr 
2.000,00 kr 

10.000,00 kr 
2.000,00 kr 
2.000,00 hr 
2.000,00 kr 
4.000,00 hr 
15.000,00 hr 109.000,00 kr 

17.395,82 hr 

Kontingenterne til LFF. NEPTUN er beregnet pA grundlag af medlemstal 
senior 148, junior 35, passive 1 og familiemedlemsskab 8. 

Bestyrelsens forslag til hontingenter for 1996/1997 bliver pa baggrund 
af ovemstAende derfor incl. medlenisskab af FISKERINGEN og EFSA: 

Senior 550,00 kr pr. Ar, indskud nye seniorer 250,00 hr. 

Junior 240,00 hr pr. Ar, indskud nye juniorer 100,00 kr. 

Familie 800,00 hr pr.Ar, inskud nye familier 375,00 hr. 

Ilvis generalforsamlingen vedtager mediemsskab af Danmarks Sportsfisker-
forbund igen for LFF. NEPTUN, vii de samlede kontingenter i LFF, NEPTUN 
blive: 
Senior 750,00 hr pr. Ar, junior 400,00 kr pr. Ar, familie 1150,00 hr pr.Ar. 
Samtidig vil dette udiese en ekstra kontigentopkrvning pA 150,00 kr for 
alle medlemmer for kontingentperioden 1. halvAr 1996/1997. 

Bestyrelsen 

d. 11/11-1996 
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Referat fra NEPTUN's Ordinre Generalforsamling 
torsdag den 14. november 1996 

Dagsorden: 

1) Formanden byder veikommen 
2) VaIg af dirigent 
3) Beretning: 	 a) Formanden 

b) Sekretren (protokol) 
c) Turudvalget 

4) Foreggelse at det reviderede regnskab 
5) Medlemsskab at FISKERINGEN 1970 for 6ret 1997 
6) Danmarks Sportsfiskerforbund/ Forbundet Danske Lysthskere 
7) FastlggeIse at ordinrt kontingent og indskud 

a) for seniormedlemmer 
b) for juniormedlemmer 
C) for familiemedlemsskaber 

8) Behandling at indkomne forsiag 
9) VaIg at: 	 a) 3 bestyrelsesmedlemmer 

b) En best yrelsessuppleant 
c) En revisor 
d) En reprsentant til FR 1970 

10) Eventuelt, herunder uddeling at ârets pokaler 

Til generalforsamling var foruden 7 bestyreisesmedIemmer mødt 17 personer. 

ad 2) Henrik Mortensen blev vaIgt som dirigent 

ad 3) Formandens beretning findes tidligere i dette blad i sin fulde ordlyd. 
Alle beretninger blev godkendt. 

ad 4) Regnskabet, som findes tidligere I bladet blev godkendt. 

ad 5) Ved en afstemning stemte kun et medlem imod med lemsskab af FR 
1997. Imidlertid blev det vedtaget, at NEPTUN yule indkalde til ekstra-
ordinr generalforsamling efter FR's reprsentantskabsmøde i april 
med medlemsskab af FR for 1998 som eneste punkt p6 dagsordenen 
Denne beslutning skal meddeles FR af formanden. 
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ad 6) I denne situation var medlemsskab af DSF ikke aktuelt, og ingen stemte 
for medlemsskab af Danske Lystfiskere. 

ad 7) Budgettet for 1997 med kontingentforhøjelser blev vedtaget. Dette er 
beskrevet tidligere i dette blad. 

ad 8) Ingen forsiag var fremkommet. 

ad 9) Følgende var pa vaig: 
	

Valgt pa generalforsamling 

Bestyrelsesmedlemmer 
Jørgen 0. Rasmussen 
Ulrik T. Nyvold (ikke genopstillet) 
Philip Teller 	(ikke genopstillet) 

Suppleant Thorkild Olsen 

Revisor Peter Walter 

Repr. i FR Kristian Fog Nielsen 

genvalgt 
Leif Holmskov 
Lasse Sterli 

Suppleant Soren Axelsen 

genvalgt 

genvalgt 

ad 10) 	Nste ordinre generalforsamling blev fastlagt til 19-11-1997. 

Følgende pokaler blev uddelt: 
TORSKEPOKALEN: 
POKAL FOR /EDELFISK: 
F ERSKVANDSPO KALE N 
M EDE P0 KALE N: 
SALTVANDSPOKALEN: 
PUT & TAKE- POKALEN: 
KLUBMESTERSKAB: 

Frank Lynge Larsen (torsk 10.5 kg) 
Jørgen S. Thomsen (havørred 5.1 kg) 
Ulrik T. Nyvold (sandart 5.6 kg) 
Lasse Sterli (skIkarpe 6.0 kg) 
Ulrik T. Nyvold (torsk 156 kg) 
Jørgen S. Thomsen (regnbueørred 2.6 kg) 
Ulrik T. Nyvold 

11 
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TURPROGRAM 

HAy-lURE 11997 

Søndag d. 16/2 SKJOLD, Helsingor kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 2/3 SKJOLD, Helsingor kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 4/5 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 17/8 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 

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 piadser. 

HeIdagsture og specieiie turarrangementer arrangeres efter mediemmernes ønsker, 

TiIm&ding: Henrys Fiskegrej (Se side 2 i bladet). 

BAGSV/ERD Sø, AFTENTUR 

Onsdag den 19. marts 1997 arrangerer vi aftenfiskeri fra bredden af Bagsvrd sø. 
Dette tilbud er specielt tnkt som et tilbud til vor forenings juniorer. Det buyer fiskeri 
med fiad/agnfisk efter søens sandart. Omradet ved Nybro regnes for srIigt godt 
netop pa den vaigte arstid. 

Vi modes derfor ki. 19 ved NYBRO KRO. Der vii vre en introduktion til dette fiske-
trf onsdag den 5/3. Vel mødt. 
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BIG GAME FISHING, DUBAI 

LFF. NEPTUNs medlem Steen Muller har nu i et áí opholdt sig i oliestaten Dubai. 
Han har i den tid afprøvet Big-Game fiskeriet pa de lokale breddegrader. Nu har 
NEPTUN BLADET pr. fax modtaget en beretning am dette frskeri (Se nedenfor). 

At dømme efter denne beretning er artsrigdommen utrolig stor i den Persiske Golf. 
Steen tilbyder flu at vre guide for de medlemmer, sam kunne tnke sig en fiskefe-
ne under de himmelstrøg. 

Bestyrelsen vii derfor til nste nummer af bladet indhente nrmere informationer 
cm priser for fly tur/retur, ophold og forplejning I Dubai samt oplysning om den bed-
ste árstid for fiskeriet. At hensyn til temperaturen kunne man tnke pa september 
maned. 

Skulle der allerede nu vre medlemmer, som er tndte', sa lad os høre fra jer. Vi 
hàber at kunne bringe relevante oplysninger i nste nummer at NEPTUN BLADET. 

III Lfws 
- 

-- 
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Steen Muller 	 02-11-96 
po box 325 
Dubai 
Use 

Kaere Dane og Neptun 

Nu synes jeg at det er paa lid at I alle taar en title hitsen her fra Dubai I 
mellem osten. 
leg har flu boet her I mere end et aar og ser liver rnaaned frem til at lac se
Neptun bladet som meget veniigt buyer fremsedt til wig her. 

leg har I det forgangene aar fundet udaf at der er meget mere end sand og 
olie her. Vi liar er foirygende iikeri I gulfrn (5 win. korsel fra min bopael 
og I det indiske ocean pea ost kysten ( en times korsel I bil). 

Af arrer kanjeg naevne fig Yellow finn run Sailfish , Dot-ado Barauda 
King Fish Queen Fish Sting my Reef Ray . Makeo Shark (en megtt 
ubehalig fisk paa op til 150 Kg)., White-tip Shark Black-tip Shark 
Murrene Eel Cherrie og mange mange f'lere. 

Fiske metoderne her I iandet er ikke videre veludviklel der fiskes kun paa to 
metoder enten haandline eller trolling. 

Haandline I.iskeri er den gammle lokale metode der fiskes med 1mm line to 
ophaeng og et blylod paa Ca 150 g. Agnen er blaeksprutte skaaret I store 
trekantede srykker som saa buyer kort igennem af krogen ca. Ire gange Der 
fiskes fra drivende bead agncri biver saenket til bunden efter kontakt med 
bunden lader man langsomt linen glide rnellem fingerne saaledes at der til 
enhver rid er bund kontaki. Denne form for fiskeri Iyder sikkert temmeligt 
kedelig efter Dansk standart men det em ikke saa simpeR som det lyder - der 
ci meget teknik indvolveret. Near en 15 Kg. Barracuda lager agnen em clet 
ikle en god ide at have linen vikiet ow haanden . det ken megel vet 
resultere I amputerede lingre 	Sas skal man ogsaa rage I betraktning at 
der em kun ca. 50 m line til raadighed saa det er ofte at man med det forker: 
greb om linen skaere sig gariske voldsomt eller mister sin line og fisk. Itet 
koster blod sved og taare at Iaere men naar man ham faaet indovel 

teknikken ci del en gnske hyggelig og sjov maade at fiske paa - ingen 
motor stoj 
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Trolling er kapitel for sig, for as Danske trolling fiskere er der lokale grej 

ganske uden udfordring Der fiskes med Tun/Marlin staenger og de heir 
store penn hjul med liner mellem 80 100mm liner og kaernpe woblert. 
Med grej som dette er der ikke meget fight naar forsi fisken har hugget mcn 
kun et sporgsmaal om at rule dyret md ikke saerligt sportsligt. Kun ved 
fiskeri efter de store hajer og sejlfisk kommer derte grej (ii sin ret her 
trolles med hastigheder pan Ca. 7 knob. Agrten er store kunstig plastik 
blaeksprutter eller dodagn syot paa lineu. Der fiskes med det der kalde. 
outriggers , en outrigger ci en lang mast (flagstang) monteret paa siden af 
baden linen saettes I en klip efter samme princip som paa en downriger 
Agnen trolles saaledes at den hopper I vandoverfiaden ca. 20 m efrer b.tdcn. 
Naar en sejifisk angriber agnen kan man staa og se dens store tinne I 
overfiaderi den svoinmer efter agnen I et godt srykke tid for saa pludseligi at 
gaa iii angreb med en hastighed at ca. 30 knob - deter et syn for guder !!!! 
Derefter gaar alting meget hurtigi en person griber straits siangen med Fisk 
og giver line en sejtfisk er langtitl om at sluge agnen da den har en muz'd 
som en hornfisk. Alt andet grej skal indenbords for der gives tilsiag I det 
ojeblik der gives tilsiag gaar en sejlfisk sornregl fuldstaendigt amok , den 
svommer varidvigtigi hurtigt Ira side til side frem og tilbage (som en g(:d 
makrel) den springer lodret ud at vandet som en stor laks forskelien her er 
at on star sejluisk kan nernt veje 80 Kg og svomme med en hastighed at 30-
40 knob saa kaptajoens rolls or her mindst lige san vigtig som fiskerens. Saa 
begynder en fight som kan rage pusten fra erthver gennemsnitligt Lager jet 
40 mm. at lande saadan en krahat I mellem 35-45 graders varme. Jeg kan 
garentere at enhver der hat prover dette ikke onsker at lange mere hele 
resten afdagen. IDerte er det eneste tidspunkt man har brug for saa tunt grej 
men del er det enste der er til raadighed her I lander derfor benyttes del Ii) 
alt fiskeri. 
leg har I mellem tider4 "iiiiporteret" all mit eger trolling grej fra Daru'nrk og 
fisker altid med det sarnnie grej jog har brugt I F.eks. Pukkavigen, Dvs 0 40 
mm line (Siglon) Terminator staenger og Ambassadur 6000 dIet 9000 :amI 
div. smaa woblere , blink som Northern king Nasty boy osv. Del har gjort 
at mit fiskeri her er blevet meget udfordrtnde og de lokale fisk e1sker' nun 
agu. Arter som Baracuda King fish , Qteeu fish og Dorado kan slet ikke 

stan for et goth Dansk hug og de giver aBe en fantastisk fight paa det 
"lette" grej. 

Sam afslutning paa denne beretning vii jeg gerne indbyde tnteresserede LII 
at koinme herned paa en forrygende fiske ferie som jog med stor glaede vil 
arrangere hvis I derhjernrne kan oplyse mig hvem hvormange hvornar og 
hvor laenge. 

Mod stor og hjerrelig lysifisker hilsen 

Steen Muller 
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FANGSTRAPPORTER 

Pn PUT&TAKE - ørred 

Pokalrets første fangstrapport modtog redaktionen fra juniormedlem Martin W Niel-
sen. Den 18 oktober besøgte han HEBO Lystuiskersø Put & Take. 

Det gay en flot Regnbueørred pa 3.3 kg og 66 cm. Se billedet p 5  forsiden 

Tillykke med en god start pa pokaldysten. 

NYTARSTUREN 1996 

Vi var 24 mand og en pige der fredag den 27/12 havde sat hinanden stvne i Hel-
singor Statshavn, ved Kronborg, hvor vi skulle ud for at forsøge at fange Nytarstorsk 
med John og Helle pa Skjold 

Da det var en foreningstur og foreningen havde lejet hele skibet, havde vi et pro-
blem, da der kun var Ca. 15 medlemmer der havde meldt sig til turen, men Dane 
Henry kunne heldigvis skaffe 5-6 friske folk, s5 vi blev ialt 25. 

KI. 7.00 stvnede vi ud for at prove at finde nogle torskebuler. Vi sejiede vel en ti-
mes tid mens John forsøgte at finde nogle buler til Os med ekkoloddet. De første 
mange forsøg gay ingenting selvom vi stod klar med vores 500 grams pirke og 
spolen frikoblet, sá vi kunne fire ned nar John slog bak pa maskinen og ringede med 
klokken 

Efter mange forsog men ingen torsk pa dkket ( ud over dem pa to ben ) sejlede vi 
nd pa lavere vand hvor vi riggede om til noget lettere grej. Der gik det lidt bedre 
isr vores enhige junior fangede godt, han satte dog hastigheden lidt ned, da han 
gentagne gange blev truet med at blive kastet overbord Vi fangede en del smà 
torsk pa 1 -2 kg. Der var nogle af os der fik gigantiske hug af kmpe torsk, det viste 
sig dog at vre rester af et trawl, man kan jo sâ undre sig over hvor trawlet kommer 
fra. nàr det nu er forbudt at fiske med trawl i Oresund 
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Da der manglede et par timer i at turen var slut, sejiede vi op til Trapperne igen for at 
se om torskene havde fâet samlet sig I buler igen. 

Da vi kom til Trapperne, là der allerede flere lystfiskerkuttere og smàbàde. Vi cirkiede 
langsomt rundt imellem dem mens John sogte med ekkoloddet, denne gang lykke-
des det bedre, vi fik nogle pne torsk. Bl.a. fik Niels Erik Molvig en pa 8.9 kg. og 
Tommy Persson en pa 7.5 kg. 

Vi là 09 cirklede sá tt pa de andre kuttere, at vi kunne se at de landede en torsk pa 
12.8 kg ovre pa Jaws. Da John ringede turen af, var det en flok suitne og rødkindede 
lystfiskere der søgte ned i kabyssen til Helle for at fà nogle varme ristede polser og 
en 01. 

Jeg tror at de fleste af Os fik en eller flere torsk, dog ikke Henry der traditionen tro er 
sà beskeden at han lader fiskene vre hi os andre. 

Med onsket om et godt nytàr 
Leif H 

ARETS POINTSTILLING 1996 

Torskepoka!en 

Niels E Modvig 	Torsk 	 8.7 kg 	foreningstur 
Tommy Persson 	Torsk 	 7.5 kg 	foreningstur 

Martin W. Nielsen 	Regnbueorred 	3.3 kg 	110 point 

VINTERPROGRAM 1997 

5. februar 	 Hyggeaften 
Viriterferie. 

19. februar 	 Foredragsaften. Fiskerikontrollens arbeide 
26. februar 	 Grejauktion 1997. 

5. marts 	 Hyggeaften. 
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12. marts Foredragsaften. Fluebindingsteknik og fluefiskeri 
ved Bjorn Thomsen 

19. marts Aftenfiskeri ved Bagsvrd sø Se nrmere i bladet 

Páskeferie. 
2 	april Foredragsaften. Esrum ørredklkkeriets arbelde. 
9. april Hyggeafteri. 

16. april Besøg p5 Esrum ørredklkkeriet, Esrum Møllegaard. 
23. april Ferie - billedaften. 
30. april Hyggeaften. 
7. maj Hyggeaften/medetrfved Søllerød So 

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. 

Speciaiarrangementer 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-
re junioraktiviteter I iokaie nr. 73 under ledeise al Lasse Steril, I vii f5 nrmnere in-
formation ved ssonens start. 

Al pirkestøbning, grejfremstiiiing, fluebinding, boiiiesfremstiiiing o.s.v. foregar i iokale 
nr. 73 (vrkstedsIokaiet). 

ALfiimfremvisning, møder, hyggeaftener, foredrag og iitteraturlsning foregár I lokale 
nr. 69 (kiublokalet). 

Ret til ndringer i det trykte program forbeholdes. 
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FISKEKONTROLLENS ARBEJDE 

Onsdag den 19. februar 1997 far vi i NEPTUN besøg af to personer fra fiskerikon-
troilens tjenestestab, som vii fortIIe om arbejdet med at udøve fiskerikontrol i Dan-
marks farvande: Seive dette foredrag vii vre iedsaget af et 50 minutters dias-
program, der viser dette arbejde. Efter foredraget vii der biive Iejiighed til at stilie 
spørgsmàI om f,eks garnprobiemer, lovgivning, fredningszoner, mindstemái og me-
get andet 

Det er vigtigt, at medlemmerne interesserer sig for fiskeripoiitik og arbejdet med at 
hándhve iovgivningen. Dette skerjo for at bevare og forbedre fiskebestandene 
yore farvande. 

Bestyrelsen opfordrer hermed medlemmerne til straks at reservere datoen den 19. 
februar 1997. 

Vel mødt i iokaie nr. 69 ki. 19 (prcis). 

GREJAUKTION 1997 

Onsdag den 26. februar 1997 afvikler NEPTUN sin arlige grejauktion. Om det buyer 
arets store samtaieemne er op til dig selv P6 denne auktion kan aile de ting, grej og 
ystfiskerliteratur indieveres, som du har uiggende i skuffer og skabe og ikke ingere 
bruger. Mrk gerne tingene med en mindstepris for saig. 

15% af beløbet, som tingene indbringer ved auktionen, beregnes som et sair, og 
dette gâr ubeskaret til udstningsformaI. Kontant afregning sker straks efter auktio-
nen. 

Se derfor alierede nu efter i dine gemmer for brugbare ting til auktionen. Indlevering 
af effekter skal ske senest den 26. februar ki 19. 

Vel mødt denne aften i lokaie 69. 
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FLUEBINDING OG FLUEFISKETEKNIK 

Onsdag den 12 marts 1997 er det iykkedes at f6 BJØRN THOMSEN til at komme i 
foreningen og fortDe om ovennvnte emner. 

Bjorn Thomsen vii nok vre kendt at mange som forfatter til flere fiskebøger specielt 
om fluefiskeri 

Vi er i bestyreisen overbevist om, at det buyer en interessant aften. S6 mod op den-
ne dato. Der bør vre megen inspiration at hente til sommerens fiskeferie. 

Vi siger atter vel modt i lokale 69 kI. 19. 

FISKEVANDE I J/EGERBORG SKOVDISTRIKT 

At Miljøministeriet er Skov- og Naturstyreisen bievet pâiagt at udarbejde en fiskeri-
politik for statsskovvande. Denne politik skai i s6 vid udstrkning som muuigt tilgode-
se adgang for det rekreative fiskeri for Danmarks befoikning. 

Dette har medført, at de enkelte skovdistrikter er blevet bedt om at optyse hviike 
vande i distrikterne, som vii kunne âbnes for fiskeri. NEPTUN har via en kontaktper-
son i Dyrehaveudvaiget fàet en kopi at brev sendt at Jgersborg Skovdistrikt. Hen 
anbefales det, at fiskeri gives frit fra bredden med en enkeit stang pr. person i en 
rkke vande over en haiv hektar i areal. Jgersborg Skovdistrikt administrerer J-
gersborg Dyrehave og -Hegn, Rygrds Jorde (Søilerød Naturpark), Enrum Dam, 
Charlottenlund Fort og arealerne pA Vestamager. 

I de felgende vande m6 der flu fiskes tnt efter ovennvnte regler: 

Jgermosen i Trørød Skov 
Møiiesystemet gennem Jgersborg Hegn 
Vidnsdam, Oksemosen og Kaivemosen pA Rygrds Jorde 
Bøllemosen 
indre sø i SøiIerød Kirkeskov 
Enrum Dam 
Hjortedam i Ermelunden 
Chaniotteniund Fortgrav 
Trekantsø pa Kaivebod Flied 
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Der m6 ikke fiskes indenfor hegnet i søerne i Dyrehaven og heller ikke i de øvrige 
søer og kanaler pa Vestamager. 

Der ma ikke fiskes med seivfangende redskaber scm ruser, krogiiner, tejn, krebse-
brikker og lignende. 

NEPTUN's bestyreise hilser denne nye fiskeripolitik veikommen ikke mindst at hen-
syn tii yore juniorer. Samtidigt forpiigter dette s6 ogsá til ikke at tyvfiske I de vande, 
som ikke er blevet àbnet. Dette yule blot give os lystfiskere et dàriigt omdømme samt 
gore det vanskeligere at fa ábnet endnu mere statsskovvand. Selvføigeiig efterlader 
vi jo heller ikke noget affald i naturen. VEL! 

GILESTEKORT 

Vi erindrer cm, at foreningen rader over 2 stk gstekort til brug ved Fiskeringens 
faciliteter. Far du som medlem at NEPTUN besøg blandt familie eller venner, der 
godt vii prove en fisketur ved en at Fiskeringens faciliteter, sà bestil et af thsse g-
stekort hos foreningens formand. Gstekortet glder aitsâ til lejlighedsvis fiskeri ved 
faciliteterne g i følgeskab med et foreningsmediem. 

Fiskeringen's nøgler 

Fiskeringens bâdfaciiiteter er aflast med samme systemlas. NøgIer hertii kan kun er-
hverves hos foreningens kasserer elier formand mod et depositum pa 50 kr, Husk 
iøvrigt foreningens interne kursus I "Sikkerhed til søs'. 

KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

Til gamle og nye medlemmer, som endnu ikke har deltaget I vort hue interne kursus 
en hue henstiuuing 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 benyttetse af "NEPTUN"s motorer 

I Udlejning sker kun til mediemmer med gyidigt TR 1970 motorkursus og sikkerhed" og kontin 
gentkvittenrig Begge skal forevises inden udiejning. 

Kun mediemmer der er fyidt 18 âí kan leje motorer.  

2. Udlejning vii foreg Ira Henrys Fiskegrej", i dennes kningstider. 

3 Udlejning vii foregá p5 felgende 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 at moteren 

Depositum vii blive tiibagebetait ved aflevering at motor i t1?i og rengiort stand Leje og brndstof-
forbrug modregnes i det betalte depositum 

4. Ved ieje at motor Iølger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 227 L 
tank. Tanken afleveres igen til fyidning hos Dane Henry. Der udieveres ekstra olie af Dane Henry, 
og kun denne ma benyttes. 

Ved ieje at EL motor vii der medtøige et tuldt opiadet batten, som kan vare op til ca 8 - 10 timers 
Iorbrug. 

5. Der udleveres ved ieje aitid et st vrktej 09 reservedeie Disse afleveres i samme stand/antai 
efter endt brug, 

Hvis der har vret probiemer med udstyret, afleveres en rapport til Dane Henry, sâiedes at disse 
kan athjipes. 

6. Lejen for motorerne skai bruges hi henIggeiser til service og evt. keb at nye motorer efter be-
hov. Dane Henry sorger for, at motorerne aitid er i en forsvaarlig og sejikiar stand. 

7 Ved ieje at motor udieveres der materiaier, som er en vejiedning i brug 09 anvendeise at disse. 
Denne vejiedning skai aWd følges for at opna den største sikkerhed til søs 

B. Bevidst overtrdeise at udieverede regier og mateniaie for benytteise at foreningens motorer vii 
automatisk medtere eksklusion at NEPTUN. 
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Lan at litteratur og video - fiskefilm 

Bestyreisen gør endnu en gang medlemmerne opmrksom pa, at l6n af videofilm 
skal begrnses til 8 dage.Videofiim og forøvrigt andet fiskelitteratur fra foreningens 
bibiiotek kan lanes af mediemmerne ved, at de skriver sig pa Iánelisten I kiublokaler-
ne. 

Videofilmene er foreningens ejendom og skal vre til râdighed for aile. Derfor kan 
bestyreisen ikke tillade, at fiimene ligger hjemme hos mediemmerne i lngere perio-
der som f.eks. ferier. Overholdes dette ikke, vii der blive opkrvet et lanegebyr pa 25 
kr. pr. film. 

APROPOS ADRESSE/ENDRINGER 

Der er altid mange adressendringer blandt yore medlemmer I foreningen.Nogle 
ndringer meldes hurtigt via de smá adressendringskort, som fas pa posthuset. 

Andre far vi ind som en hue notits pa girokortet. Atter andre far vi meddeleiser om via 
avispostkoritoret, og i nogle tilfide màneder efter en flytning har fundet sted heit 
afhngigt af, hvornàr et blad er udkommet. Enkelte er ogsá sà venhige at meddele 
flytninger via tehefonen, som regel fordi de havde noget andet at spørge om samti-
digt. 

For jeres egen skyld bør vi kunne hoide med lemskartoteket ajour, sahedes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vi i bestyreisen kan gore dette sà hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyrelsens side denne liMe bon: 

Brug postvsenets smá adressendringskort. nàr I flytter 

Disse kort er gratis og fâs pa alle posthuse, og meld sá gerne fiytningen inden denne 
sker 
Pa forhand tak. 

BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN biadet er et medlemsbiad, hvorfor det er 6bent for medlemmernes bidrag, ikke alene det 
den 6ndsvage bestyrelse" finder p 

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

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

Disse vintermàneder er pr. tradition de store MALSTORSKs tid. Hvem vii ikke gel-
ne kunne prale lidt med en ny personlig rekord - eVer det der er større? 15-18-20 kg 
eVer mere! 

Glden holder sig ikke til middagsbordet, hvis man kritikiøst stykker dyret ud til ko-
getorsk. For i langt de fleste tilflde buyer sdan en gammel bamse sá sej som en 
skosàl. Halestykket er ofte det eneste, som er vrd at koge Udvikuingen af torskens 
rogn eller mik har taget al kraft fra fiskekødet. 

Egentlig burde vi som lystfiskere genudstte disse store monstertorsk, men det er 
helt urealistisk, nàr først sàdan en fisk er "pumpet" op fra 30-40 meters dyb. Hvad 
gør man s? For at smide den i skraidespanden er jo heft uacceptabelt. Lige sà for-
kasteligt, som nr erhvervsfanget spisefisk destrueres, fordi den ikke kan opná 
mindsteprisen p6 auktion. 

Skr derfor halestykket fra til kogetorsk. Skr derefter godt fra ved de store bugfla-
ger. Det kød, der sidder her, er kun egnet til en tur i kødmaskine/biender til fiskefars. 
Tilbage er sá kødet ved ryggen. Det kan stykkes ud i passende bidder til brug som 
"fisk i fad" med noget grønsagsfyld til at give saft og kraft. Nr sàledes hoved, md-
volde, skind og ben er skàret vk, buyer der faktisk ikke sà meget reguIr fisk tuba-
ge selv af en 20 kg's torsk. 

M6 jeg med dette hue opstød ønske velbekomme 


