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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  39 27 30 48 
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: November 2015 

 
 
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 
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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 

 

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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Ny 10 HK motor til udlejning 
 

Som det har været annonceret i Neptun Bladet og på Hjemmesiden har vor gamle 10 
HK motor været så beskadiget, at det ikke er muligt at reparere den. Vi har derfor 
igennem længere tid været på udkik efter en erstatning, og det er nu endelig lykkedes 
at finde en brugt men velfungerende motor.  
Neptun har derfor investeret i en 9,9 HK, 2-takts benzinmotor af mærket YAMAHA 
som er tiltænkt anvendt på FR-bådene i saltvand (f.eks. bådene i Vedbæk). Ved bestil-
ling medfølger en fyldt 22 L tank (hård plast). Hvis det ønskes, medfølger også 2 stk. 
Down East downriggers med lodder. 
Ud over ovennævnte motor råder Klubben over en 4 HK, 2-takts benzinmotor som 
oprindelig var til brug på Esrum sø og Furesøen. Men i disse søer er brug af 2-takts-
motorer ikke længere tilladt! Denne motor kan derfor nu med fordel bruges i saltvand 
på steder med rolige vindforhold, hvor overskud af motorkraft ikke er nødvendig. Til 4 
HK motoren medfølger en fyldt 12 L benzintank. De steder, som kan være aktuelle for 
denne motor er bl.a.: 
Kulhuse havn, Lynæs havn, Vellerup Vig, Møllekrogen/Selsø i Roskilde fjord. 
Til brug på søer hvor EL motor er tilladt har Klubben en stor og en lille EL motor. Et 
fuldt opladet batteri vil medfølge ved bestilling af EL motor. 
Alle motorerne opbevares hos Jørgen O. Rasmussen, som skal kontaktes forud for 
udlejning. 
Sørg for at bestille motorer så tidligt som muligt før en fisketur så alt kan blive 
gjort klar i god tid før afhentning.   
 
Leje pr. dag: 100 kr. for 10 HK motor 

 100 kr. for 4 HK motor 
   75 kr. for stor EL motor 
   50 kr. for lille EL motor 
 
Leje pr. weekend: 150 kr. for 10 HK motor 
 150 kr. for 4 HK motor 
 100 kr. for stor EL motor 
   75 kr. for lille EL motor 
 
Se i øvrigt hjemmesiden under ”Motor udlejning” for regler og brugsanvisning. 
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FLUEBINDING 
 

Onsdag den 28. januar afholdtes en aften med fluebinding i klublokalet. 12 medlemmer 
mødte op og blev ”guided” igennem fluebindings finurligheder af Jan. 
Der blev startet i den ”lette ende” med imitationer af rejer så alle kunne følge med. Det 
blev en meget vellykket aften og Jan kan utvivlsomt overtales til endnu en aften med 
fluebinding på et passende tidspunkt. 
 
 

 
 

SERIØS FLUEBINDING 
 

FANGSTRAPPORTER 
 

Bornholm i januar måned 
 

I mange år har en lille gruppe af ”Neptuner” været på ørredjagt på Bornholm midt i Ja-
nuar måned. 
Den traditionsrige tur til Bornholm startede i år med en streng køretur til Ystad. Det 
regnede kraftigt så trafikken gik ikke så stærkt som den plejer. Vi nåede med nød og 
næppe færgen. Der kom kun én bil efter os, så lukkede klappen og vi sejlede. Sejltu-
ren var også hård, idet det blæste meget og der var flere der blev søsyge. Personalet 
måtte rundt med poser   
Vi ankom til vores hus som var gjort klart og varmet op i forvejen af husets ejer. Fredag 
morgen tog vi ud til nordkysten. Vejret var blevet meget bedre - det var tørvejr og blæ-
sten havde lagt sig noget, men det blæste dog for meget til at vi kunne fiske på vest- 
og sydsiden. Vi var 6 mand plus vore to lokale ”hjælpere”, Jesper og Tommy, og vi del-
te os i 3 hold. For mit hold blev det til et par kontakter men ikke nogen fisk på land. Jeg 
tabte en fin blank ørred på ca. 2 kg, ved netkanten.  
Lørdag forsøgte vi os der hvor vi havde haft kontakt dagen før. Leif startede med at 
lande en fin ørred på 46 cm. Senere på formiddagen fik jeg samme sted en magen til 
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Leifs. Tommy fik 2 undermålere, og vi havde flere på som slog sig af igen. Vi holdt fro-
kost og fortsatte samme sted fordi vi troede på at fiskene var der endnu. Og så var det 
Palles tur til at få en fin fisk på. Den stod dog af da den skulle landes. Det blev ikke rig-
tig til mere så vi tog hjem for at hygge os. 
Vel ankommet til huset, kommer Ulf hjem med en meget fin fisk. Ny PR i blankfisk på 
Bornholm. Han havde fanget den i Salnebugten ved Gudhjem. Den målte 72 cm. og 
vejede 3,8 kg.  
Om søndagen havde vi kun formiddagen til fiskeri men det blev ikke til flere fisk. Vi tog 
hjem og spiste frokost og gjorde huset rent. Så ned til Rønne og vente på færgen. 
Hjemtur. Tak for dejligt selskab.  
 
Henrik Mortensen 
 

 
Henrik med flot ørred 

 

Metrologerne fik for en gangs skyld ret 
 

 

Der var dystre udsigter for vejret hele ugen før vor buletur med Sværd lørdag 7. febru-
ar. DMI forudsagde tæt på storm. Men der kom dog en lille opblødning da vi nåede 
fredag, med en forudsigelse om 5 til 8 m/s fra tidlig morgen og indtil kl. 10:30, hvorefter 
vinden ville tage kraftig til og ved middagstid nå op på 10 til 15 m/s med vindstød helt 
op til 20 m/s. 
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Med afgang 07:30 mente jeg at være tidlig på den da jeg troppede op kl. 05:50 men 
der måtte jeg revidere min opfattelse af hvad ”tidligt” er på en buletur med Sværd. Stort 
set hele pirkesiden var allerede optaget og havde det ikke været for at Leif havde holdt 
en plads til mig skulle jeg have fundet en plads på kastesiden. Leif er altid tidlig oppe. 
Han var kommet allerede et kvarter i fem – og han var ikke den første!! I øvrigt har jeg 
aldrig været på en buletur med så mange lystfiskere. Vi stod næsten som sild i en tøn-
de og det var vanskeligt selv for de erfarne fiskere at undgå at linerne blev filtret ind i 
hinanden. Kraftig strøm gjorde selvfølgelig også sit til roderiet. 
 

 
Hejsa her går det godt 

 
Vejret var helt fint og skipper Kim tog os et godt stykke nord for Helsingør. Vi var 
fremme ved kvart over otte tiden og fiskeriet gik fint i et par timer. Niels Elvig brillerede 
med, på sin første buletur, at tage en torsk på 4,1 kg., i første forsøg. Efter et par timer 
begyndte fangsterne at udeblive (med undtagelse af nogle småtorsk) og vinden be-
gyndte at tage til. Kim vendte skuden sydover men allerede ved 10:30 tiden lidt nord 
for Helsingør havde vi en kraftig vind fra nordvest, som gjorde fiskeriet vanskeligt. Om-
kring kvart over elleve var det helt umuligt at fiske og ved halv tolv tiden satte Kim kur-
sen mod havn. Det blev en våd tur hjemover og det viste sig, fornuftigt nok, at efter-
middagsturen blev aflyst. Det er ellers ikke noget der sker ret tit for turbådene på Øre-
sund. 
Selvom det kun blev til nogle få timers bulefiskeri fik alle fisk med hjem. Bent-Ole tog 
flest med 7 landede torsk men det var Niels Elvigs første torsk som blev den største. I 
alt fange 10 ”Neptunere” 31 torsk, hvoraf langt de fleste lå omkring de 3 kg. Vi havde 
nok forventet at fighte nogle tungere fisk. 
 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 Augusst 2015 9 

hl 

 

 
 

Udryksstyrken 
 
 

Klubtur med Juventus 
 

 
 

Samråd ombord 
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Der har i nogen tid været et ønske om at omlægge Klubbens anden årlige buletur til 
drivfiskeri og det blev så ændret i år. Henrik Klentz havde således booket hele båden 
Juventus til drivfiskeri den 7. marts. 
Juventus tager maximalt 12 lystfiskere og vi fyldte hele båden. I modsætning til buletu-
ren er der her rigtig god plads og det nød alle godt af. 
Meldingerne gik på at der var fanget mange, men for det meste små torsk i dagene 
forud og det viste sig også at holde stik på vores tur. Forholdene for fiskeriet var lidt 
vanskelige med en forholdsvis kraftig strøm, specielt de første timer og hen imod mid-
dag tog vinden noget til. Skipper Anders sejlede nordpå fra Helsingør og der blev fisket 
på begge sider af Sundet. Resultatet var absolut acceptabelt med et total på 74 torsk – 
de fleste på 1,5 til 2 kg. Den største på 2,3 kg. blev halet ind af Henning ”Blik” skarpt 
forfulgt af Andreas med én på 1,9 kg. Faktisk kunne han have vundet med en betydelig 
større torsk, hvis ikke Bent Ole foretrak at hale den ombord i linen i stedet for at bruge 
fangstkrogen. Og så tabte han den . Flest fisk gik til Michael med 10 stk. mens Hen-
ning L og Bent Roark kun kom hjem med 3 torsk hver. 
 

 
 

Michael på arbejde 
 
hl 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 Augusst 2015 11 

 

Dirchs PR fra Holbæk Fjord 
 

 

Lørdag den 28. marts var jeg på en guidet tur til bunden af Holbæk fjord. Vi mødtes 
ved 7 tiden og tog samlet afsted mod fjorden. Der var ret lavvandet i fjorden, så jeg 
valgte at fiske med en Toby på 12 gr. Der var meget fladt og jeg måtte derfor vade et 
godt stykke ud. Efter 2 timers fiskeri fik jeg kontakt med en god fisk uden dog at få den 
på krogen. Men i næste kast sad den der - en smuk havørred på 52 cm og 1,8 kg. Den 
var i rigtig fin kondition. Og så var den en personlig rekord!  
Den blev tilberedt i ovnen med 40 minutter ved 190 grader. Dertil bønner, kartofler, 
hollandaise sauce, citron og en god hvidvin. Så bliver det bare ikke bedre.  
 
Dirch 
 

Storslåede Harasjömåla 
 
 

 

’ 
 

Henning i båd på Mjödrängen 
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Ved Neptuns 60 års jubilæum forærede Fiskeringen os et ophold i Fiskeringens hytte i 
Mörrum fra en torsdag til efterfølgende søndag. Denne gave blev indfriet fra den 7. til 
den 10. maj 2015 og hyttens kapacitet blev fuldt udnyttet af 10 Neptunere. 
Alle fandt vej til Mørrum i løbet af torsdagen, som var præget mange byger. Nogle fi-
skede ved kysterne på vejen op, mens f.eks. Bent Roark, Dirch, Frank og Henning L 
kørte direkte til Harasjömåla, hvor de fiskede i Statsjön. Det lykkedes hverken kystfi-
skerne eller sø-fiskerne at få fisk på krogen, men alle var begejstrede over den stor-
slåede natur såvel langs kysten som omkring søerne. 
Vi samledes om aftenen i FR’s hytte i Mörrum, som ligger dejligt og er rigtig godt ind-
rettet med 6 sovepladser i hovedhytten og 4 i annexet. Hyggeligt, med gode faciliteter 
begge steder. Aftens-maden stod på en asiatisk sammenkogt gryderet orkestreret af 
Henrik M. 
Om fredagen var vejret rigtig fint. Vi havde 2 både på Mjöldrängen som vi skiftedes til 
at benytte. Bent, Jan, Henning ”Blik”, Michael, Bent-Ole og Andreas fangede hver en 
enkelt ørred mellem 2 og 3 kilo mens Henrik M tegnede sig for 4 ørreder, hvoraf den 
største på 3,2 kg. Igen kredit for den pragtfulde natur. 
Michael stod for aftensmaden, men den kom virkelig til at byde på udfordringer. Vi 
skulle have haft flæskesteg, men ovnen virkede ikke . Vi prøvede at finde årsagen 
og ringede sågar til husudvalget for hjælp, men ham der passer huset var på ferie i 
Norge og kunne ikke kontaktes. Det viste sig senere, har vi fået fortalt, at en af hoved-
sikringerne var sprunget, og vi var ikke opmærksomme på at hovedsikringerne befin-
der sig i annexet! Nå, gode råd var dyre, men i en snæver vending blev flæskestegen 
omdannet til koteletter og stegt på grillen. Streg i regningen, men alle gik mætte i seng, 
godt hjulpet på vej af Irish Coffee, mesterligt brygget af Jens-Ole. 
Lørdagen startede med fælles morgenmad kl. 06.30. Efter morgenmaden smurte vi 
madpakker, pakkede vores fiskegrej og tog afsted til Harasjömåla Fiskecamp. Michael 
og Henning L skulle hjem denne dag og meldte sig derfor frivilligt til opvasketjansen, 
så vi andre kunne komme tidligere afsted. 
Bent-Ole, Andreas, Frank og Bent tog til Stasjön, hvor vi havde booket robåde. Bent-
Ole og Andreas roede hele formiddagen uden at fange noget, hvorefter de kørte rundt 
til andre søer i området, for at tjekke mulighederne for at fange fisk. Sidst på dagen 
købte Andreas levende orme i grejshoppen og det lykkedes ham at fange en skalle på 
ca. 150 gram med en længde på 15 - 20 cm.! Godt gået!! Den blev skånsomt sat tilba-
ge til friheden. Bent-Ole fangede ikke noget. 
Frank og Bent blev i Stasjöen hele dagen og det lykkedes Frank, at fange fire ørreder - 
tre på 800 gram og én på 950 gram. Bent fangede to - én på 650 gram og én på et ki-
lo. 
 
Henning og Jan fiskede fra båd i Lilla Kroksjöen, men fangede ikke noget. 
Henrik og Dirch fiskede sammen.  Det lykkedes dem begge, at fange en ørred - Dirch 
fangede én på 850 gram og Henrik fangede én på 800 gram. 
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Vi var alle hjemme i huset i god tid, da Dirch skulle lave oksehaler. Desværre drillede 
komfuret også denne dag, så vi blev så sent færdige med maden, at Frank og Henrik 
blev nødt til at tage hjem før aftensmaden. Der blev dog ristet nogle boller, så de ikke 
skulle køre hjem på tom mave. 
Endelig blev maden færdig, det smagte pragtfuldt. Alle omkring bordet tog godt for sig 
af maden. Andreas spiste mest (4 portioner), men han kan jo også tåle at tage lidt på. 
Efter maden kørte Bent hjem. De sidste tilbageværende blev så enige om, at vi hellere 
måtte tømme whiskyflasken, så kaffen blev igen lavet om til Irish Coffee. Vi prøvede 
også at tømme vores øllager men uden held, selvom det blev sent inden vi kom i seng.  
Om søndagen var det kun Jan og Henning der var klar til morgenmad kl. 06.00. De tre 
andre skulle ”lige sove lidt længere”. Vejret var tåget med regn, så under morgenma-
den blev vi alle enige om, at der ikke var nogen af os, der ville fiske den dag (vi havde 
dagen før fået at vide, at grunden til at fiskene ikke var bidelystne, var vejrændringen 
med ændring i lufttrykket til følge). 
Efter morgenmaden stod den så på rengøring, og pakning af vores grej i bilerne. Dette 
tog et par timer i en god stemning, hvorefter vi vendte snuden hjemad efter en rigtig 
god weekend, hvor alle mand fangede fisk. 
 

 
 

Regnkabet skal gøres op 
 
Bent-Ole - hl 
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6 fiskere – 5 ”heppere” 
 

I lighed med de senere år blev sidste klubaften før sommerferien (13/5) konverteret til 
en komsammen og fisketur ved Strandmøllekroen i håb om igen at fange nogle torsk, 
hornfisk eller havørreder. Der var ingen forhåndstilmelding men vejret var trist og koldt 
med hyppige og til tider kraftige byger. Officiel start kl. 19, men det var selvsagt op til 
hver især at starte tidligere. 
Vejret var utvivlsomt årsagen til at kun 6 mødte op for at forsøge lykken, mens yderli-
gere 5 stødte til for at heppe på fiskerne.  
Det blev en kold og våd omgang med kun få fisk. Leif D startede med en pæn torsk og 
Henning L sluttede af med kort tid efter først at lande en pæn hornfisk og derefter en 
god torsk. Og det var alt hvad det blev til den dag, hvor hjemturen startede ved 21-
tiden. 
Vi skulle måske have gået efter fladfisk for ved siden af os stod en far og søn med 3 
stænger og hev den ene flade efter den anden på land. Pæne skrubber og rødspætter 
samt enkelte isinger. 
 

 
 

EN KOLD AFTEN VED STRANDMØLLEN 
 
hl 
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Fladfisketur med Marianne F. 
 

På denne tur var vi 16 inklusive gæster og det blev (uheldigvis) én af de mere barske 
af slagsen. Allerede før vi tog hjemmefra ruskede det godt i træerne og vejrudsigten 
gav os ikke megen forhåbning om, at det ville blive bedre ud for Hundested – tvært 
imod. Alle tilmeldte mødte dog op og så var det bare om at få det varme vind- og regn-
tætte tøj på. Regn var der dog ikke meget af, men middelvinden må have ligget om-
kring 10 m/sek. fra vestlig retning!! 
Marianne F er en tung og stabil ombygget marinekutter så den vippede ikke synderlig, 
men vinden var generende og søen stod til tider ind over agterdækket. Skipper søgte 
lidt ind i Isefjorden men det var ikke muligt at finde læ; i hvert fald ikke der hvor fiskene 
var. 
Klubben havde selvfølgelig sørget for rigeligt med børsteorm og der blev på trods af 
vejret fisket ihærdigt og målrettet. De16 mand nåede at hale 248 fladfisk ombord – i 
gennemsnit 15 flade pr. mand. Det var da ikke så ringe endda. Det var ikke de største 
fisk i mands minde, men der blev taget mange i rigtig pæne størrelser.  
 

 
 

JO VIST VAR DER FLADFISK 
 
hl 
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VEJRET MED MARIANNE VAR HÅRDT 

 
Aftentur med Fyrholm 

 

Det er ikke altid nemt at følge en succes op! De to foregående år fangede vi på årets 
aftentur fra Kalkbrænderihavnen henholdsvis 106 torsk i øsende regnvejr og 170 torsk 
i perfekt fiskevejr. Sådan skulle det ikke gå i år. 
Vejret var bestemt ikke med os. Det blæste bravt og skipper Lars annoncerede allere-
de da vi stod ud af havnen at han havde mistanke om, at der ikke var meget at komme 
efter der hvor vi normalt fisker, nemlig omkring Københavns Red. Og ganske rigtigt; de 
første stop gav absolut intet. 
Nødplanen kom i brug og Lars styrede op mod Hven – ca. en times sejlads – for at 
prøve bule/driv fiskeri på dybt vand. Det blev lidt af en barsk omgang. Fiskene var 
vanskelig at finde, båden drev kraftigt og rullede godt i søen og de fleste af os, som 
havde forventet at skulle fiske på 15 meter vand, havde selvsagt ladet det tunge grej til 
bulefiskeri blive hjemme. 
Lars fandt godt nok bulerne, men vi havde naturligvis vanskeligt med at få de alt for 
lette pirke hurtigt nok ned på de 30 – 40 meter hvor fiskene var. Men der blev kæmpet 
bravt af de 21 mand som havde tilmeldt sig turen (i øvrigt største tilslutning i mange 
år). 
Resultatet blev da også at alle fik fisk – i alt 58 torsk med mange omkring 3 kg. Hen-
ning L tog de fleste (6 stk.) og Bent Roark den største på 7,1 kg.!! 
 
hl 
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MØDEPROGRAM FOR 2015/2016 

  
  

                          Første møde efterår 2015:      19-08-2015  
 Sidste møde efterår  2015:      16-12-2015 

          Første møde forår    2016:      06-01-2016 
          Sidste møde førår    2016:       12-05-2016 
 

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. 

 

 
 

LAKSETUR TIL LAGAN 
Vi har reserveret det sædvanlige hus nær Knäred til Lagan-turen sidst i september.  
Huset er reserveret fra lørdag den 19. september til lørdag den 26. september. 
Egenbetaling vil blive 200-250 kr. afhængig af antallet af deltagere elforbrug. 
Turen er fully booked. 
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POKALJAGTEN 2015 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Bent Roark  (24-06-2016)                 Torsk 7.1 kg                               42 point 
 Niels Elvig   (07-02-2016)                 Torsk 4.1 kg                               24 point  
 Henning ”Blik”  (07-03-2016)           Torsk 2.3 kg                               14 point 
 Andreas Andkilde (07-03-2016)            Torsk 1.9 kg                          11 point         

  

TROLLING POKAL 
     

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                    Dirch Thøgersen (28-03-2016)             Havørred 1.8 kg                      26 point 

  

TORSKEPOKALEN 
  

PUT & TAKE POKALEN 
 

FERSKVANDS POKALEN 
 

ALL ROUND POKALEN 2013 
 

Som I kan se er der stadigvæk ledige pladser 
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2015-2016 
 
LØR-LØR 19/9 - 26/9 2015                     LAKSEFISKERI, LAGAN 8 pladser                  UDSOLGT 

LØRDAG 3/10 2015        07:00 - 12:00   SILD/TORSK, JAWS, VEDBÆK                       12 pladser 

LØRDAG 31/10 2015     07:00 - 12:00    FLADFISK, HELSINGØR, FYRHOLM       (*)    12 pladser 

FREDAG 27/11 2015     18:30 - ??         JULEFROKOST I KLUBLOKALET 
 
MANDAG 28/12 2015    07:00 - 12:00     NYTÅRSTUR, JAWS, HELSINGØR          (*)    15 pladser 

ONSDAG 20/1 2016      19:00 - ??          GENERALFORSAMLING 

LØRDAG 6/2 2016        07:00 – 12:00     BULETUR, FYRHOLM, HELSINGSØR             10 pladser     

LØRDAG 6/3 2016        07:00-12:00        DRIVTUR, JUVENTUS, HELSINGØR               12 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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MAD-TAVSHED VED HARASJÖMÄLA 

 


