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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 Charluttenlund    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   

 
Bestyrelsesmdl:         Søren Axelsen 45 93 08 94  
  Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby,                 e-mail        soerenaxelsen@mail.dk  
 
Facebook og               Michael Bo Munck                                                                               26 36 30 96 
Web-ansvarlig:            Parkvej 67,2830 Virum                  e-mail   michael@lystfiskerforeningen.neptun 
 
Suppleant:                   Nicolai Pedersen    20 73 51 36 
                                     Klareboderne 12,1115 Kbh. K.                                           nikolaipedersen@hotmail.com 
 
Suppleant:                   Søren Schuster                                                                                                  45 88 64 13 
                                     Egevænget 22, 2800 Lyngby                                  e-mail            s.schuster@mail.tele.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. 3140, Konto nr . 3062716 
                                        Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: august 2012 
 
 
Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 
 
 
Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 
 

 Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:hvk@comxnet.dk
mailto:%20soerenaxelsen@mail.dk
mailto:%20soerenaxelsen@mail.dk
mailto:nikolaipedersen@hotmail.com
http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
 
 

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

Seniorer:                  700 kr. pr. år 
Juniorer:  300 kr. pr. år 
Familier:               1.000 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

Ny hjemmeside 

 

Neptun hat fået en ny hjemmeside og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at be-

søge den nye hjemmeside på www.lystfiskerforeningen-neptun.dk  

Hjemmesiden vil indeholde en mængde nyttig information. Den vil indeholde billeder 

fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden vil den indeholde det ak-

tuelle og de tidligere blade. 

Det er hensigten at bibeholde Neptun Bladet så længe økonomien rækker og med-

lemmerne bakker op om bladet, men det er klart at de stadig stigende udgifter til tryk-

ning og porto udgør en væsentlig del af klubbens samlede udgifter. Hvis du mener at 

det for dig er tilstrækkeligt at læse bladet på hjemmesiden beder vi dig sende en mail 

til kassereren på kasserer.neptun@gmail.com som så vil sørge for at bladet ikke læn-

gere fremsendes med posten.  

 

Vi modtager meget gerne kommentarer til klubbens nye hjemmeside. 

 

 
 

Gæstekort 
 

Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort, 
der giver ret til denne benyttelse. Hidtil har NEPTUN haft 2 gæstekort til rådighed for 
dem, der ønsker at medbringe ven/børn/svigermor. 
Fiskeringen har imidlertid indført nye regler: De gamle gæstekort udgår, og man kan 
på ”www.fiskeringen.dk” booke en gæst til en båd eller et fiskevand, man selv har 
booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på Fiskeringens hjemme-
side.  

 
 

FILMPROJECTOR 

Klubben har anskaffet sig en filmprojector til visning af dels specielle film eller billeder i 

forbindelse med foredrag eller til brug ved klubaftenerne. 

Neptun har et stort arsenal af DVD film.  

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


NEPTUN BLADET 
 

NR: 1 Marts 2012 5 

  

Referat af Ordinær Generalforsamling i 
Lystfiskerforeningen Neptun 25. januar 2011 kl. 19:30 

 
Fra bestyrelsen var mødt Steen Brynov (formand), Henning Loesch (næstformand), Per B. Nielsen 
(kasserer), Søren Axelsen, Henrik Klentz og Frank Lynge. 
 
Der var i alt 19 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
1. Formanden bød velkommen og foreslog Søren Axelsen som dirigent. 
 
2. Søren Axelsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Søren Axelsen konstaterede at generalfor-

samlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 
 
3. Formanden aflagde sin beretning som blev enstemmigt vedtaget. Det blev besluttet at forman-

dens beretning lægges på foreningens hjemmeside. 
 
4. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab og påpegede især, at der var 

hensat yderligere 10.000 kr. til påtænkte arrangementer i forbindelse med foreningens 60 års 
jubilæum i november 2013. Kassereren fremlagde derefter budgettet for 2012. Såvel regnskab 
som budget blev enstemmigt vedtaget. 

 
5. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag forud for generalforsamlingen. 
 
7. Søren Axelsen og Frank Lynge Larsen blev genvalgt. 
 Henning Loesch var ikke på valg. 
 Nye medlemmer af bestyrelsen blev Michael Bo Munck og Leif Djurhuus. 
 Steen Brynov og Per B. Nielsen fratrådte.  
 Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Schuster som suppleant og Nicolai Pedersen som sup-

pleant. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
Bestyrelsen foreslog at Henrik Mortensen genvalgtes som revisor og Leif Holmskov 
som suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget.  
Palle Brask blev valgt som den ene repræsentant til Fiskeringen. 

 
8. Datoen for næste års Ordinære Generalforsamling blev fastsat til onsdag den 23. januar 2013 

klokken 19:30. 
 
9. Årets pokaler blev uddelt som følger: 
 Saltvands pokalen       Leif Djurhuus for en torsk på 6,0 kg. 
 Torske pokalen       Leif Djurhuus for en torsk på 6,0  kg. 
 Pokalen for ædelfisk       Henrik Mortensen for en Laks på 5,7 kg. 
 Ferskvands pokalen       Dan Ekman for en Aborre på 1,7 kg. 
 Klubmesterskabs pokalen     Dan Ekman 
        Fladfiske panden.                  Jørgen O. Rasmussen for en Rødspætte på 0,61 kg. 
  
10. Under eventuelt blev det besluttet, at den valgte repræsentant til Fiskeringen kunne deltage i 

relevante bestyrelsesmøder 
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Ekstra fisketure i 2012 

Vi har i år igen været i stand til at reservere FR’s huse i gunstige fiskeperioder. 

 

Odden huset 

Huset på Odden er reserveret fra torsdag den 12.april kl. 18 til søndag 15.april  kl. 18. 
Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er på 200 kr. for en eller flere overnatninger. 

 

 
LAGAN huset 

Laganhuset i Knäred er reserveret fra torsdag den 13. september kl. 18 til søndag den 
16. september kl. 18. Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er på 200 kr. for en eller flere overnatninger. 
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MØDEPROGRAM FOR 2011/2012 

 
 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
  Sidste møde forår 2012 :   16. maj 2012 
  Første møde efterår 2012:  15 august 2012 
  Sidste møde efterår 2012:  12. december 2012   
 
 

 
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. 
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FANGSTRAPPORTER 
Hvor heldig kan man være 

 

Traditionen tro havde klubben lejet en turbåd til den årlige nytårstur efter torsk i Øre-
sund. Den 28/12 stævnede 18 mand ud fra Helsingør med det gode skib NADJA med 
skipper Lars Pryds ved roret.  
Vejrudsigten havde i mange dage varslet meget kraftig vind med regn, men netop da-
gen før blev metrologerne enige med ”de højere magter” om, at udskyde det ubehage-
lige vejrlig til om eftermiddagen. Og det holdt stik. Vejret var rigtig pænt – først lidt over 
kl. 11 tog vinden til og det begyndte at småregne, men da var vi klar til at sejle mod 
havn. Heldigt at vi ikke havde booket eftermiddagsturen. Det er nu 3. år i træk hvor vej-
ret i den grad har været med os på nytårsturen. 
 

 
 

3 GLADE NYTÅRFISKERE 
 

Fiskeriet havde i længere tid været ringe, så Lars havde en af juledagene på egen 
hånd været på Sundet for at ”sondere terrænet” og fundet frem til at området ud for 
Kobberværket bød på de bedste muligheder. 
Det blev til en blanding af ”bulefiskeri” og ”drivfiskeri” og resultatet var absolut tilfreds-
stillende. Vi fangede i alt 42 torsk og det blev til fisk for stort set alle. Førstepræmien 
på en flaske champagne gik til Leif Djurhuus for en torsk på 6,0 kg., andenpræmien på 
en flaske rødvin til Jørgen O. for en torsk på 3,9 kg. og tredjepræmien på en grejmap-
pe med 8 pirke til Dirch Thøgersen. 
Endnu en rigtig vellykket Nytårstur.  
 
Hl 
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Klubtur på Sundet 11. februar 2012 
 

 
 

KOLD TUR I VENTE 
 

 

Efter en periode med meget hård frost og temmelig blæsende vejr var det med en vis 
spænding vi så frem til lørdagens buletur med Nadia. Fredagen forud var blæsende, 
men metrologerne havde lovet næsten vindstille lørdag formiddag, og det holdt stik. På 
vej mod Helsingør målte flere af deltagerne mere end 12 minusgrade(!) på linie med 
de foregående mange nætter og det viste sig da også, at der var godt med is i havnen. 
Lars styrede forsigtigt ud af havnen men det gav da nogle brave ryk i skibet når han 
måtte flytte nogle af de store isflager. 
 

 
 

FORMANDEN GLÆDER SIG
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Turen gik sydover til nord for Hven og området omkring Kobberværket men vi kiggede 
forgæves efter frit vand (hvor der også var fisk). Det blev til fiskeri mellem isflagerne og 
Lars måtte for det meste skabe tålelige forhold ved at bryde isen ved først at sejle over 
bulerne og derefter bakke så vi kunne få vore pirke ned. Som tiden gik steg temperatu-
ren og det gjorde humøret også. Der blev landet mange pæne torsk, men der kom dog 
ikke nogen ”målere” om bord. 
 

 
 

JØRGEN FIK SIN FAVORITPLADS 

 
Turen må siges at være en succes med 7 Neptunere som tilsammen fangede 29 torsk 
op til 3,8 kg. som den største, fanget af Jørgen O. 
 
 
hl 
 

 
 

NÅ MEN DET GIK JO GODT 
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Første geddetur i 2012 
 

 
 
 

Efter en uge med temperaturer over de 10 grader var vi to forhåbningsfulde lystfiskere, 
som drog af sted lørdag morgen 3/3 til Sydsjælland for at fiske gedder. Kl. 9 var vi på 
vandet og der blev diskuteret farvevalg på diverse jerkbaits. Vi har før haft held med 
brune busterjerks og vi valgte derfor begge to en wolfpack. Det er en flyder, som man 
kan fiske meget langsomt. 
Vejret var helt perfekt og der går ikke mere end 10 minutter før den første forårsgedde 
sluger agnen og Morten Snoop håndlander en flot fisk på 5,2 kilo. Den får hurtigt frihe-
den igen efter et flot foto. Virkelig en god start på dagen. Der går et par timer hvor vi 
fanger tre fisk omkring de to kilo. Men de virker lidt sløve i det. Vinden er jævn til hård, 
så vi beslutter os for at søge læ i den ene ende af søen. Et sted hvor vi aldrig har fan-
get noget. Fra kl. 11:30 og to timer frem rammer vi en hugperiode, som jeg sent vil 
glemme. Vi får det ene dobbelthug efter det andet. Og da vi sejler i land lyder statistik-
ken på 18 gedder. Præcis 9 til hver. 3 stk. på over 5 kilo og resten mellem 2 og 3 kilo. 
Man må sige at geddesæsonen blev skudt i gang på bedste manér. Knæk og Bræk.’ 
 
Nicolai 
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Klubtur på Sundet 3. marts 2012 
 

 

 
 

 

Årets anden buletur med Nadia blev uden is på vandet og med temperaturer lidt over 
frysepunktet og uden generende vind. Lars startede med at sætte kursen mod området 
nord for Helsingør og det blev til en del torsk, omend ikke store. Efter flere dage med 
vinden i nordvest havde vinden i løbet af natten drejet til øst, hvilket medførte en kraftig 
nordgående overfladestrøm og, hvad værre var, en kraftig modsat rettet understrøm, 
som gjorde fiskeriet særdeles vanskeligt. Det viste sig også, at der hvor ekkoloddet 
viste flest fisk var i trafik separations zonen, hvor vi ikke må fiske, så roret blev lagt 
mod syd til området nord for Hven. Dér var der bare stort set ingen fisk, hvilket kombi-
neret med den ubehagelige understrøm gav et meget ringe udbytte. 
Det blev ikke en af de ture man praler af, men lidt fisk blev det dog til. Michael Bo 
Munck ”hittede” med en torsk på 3,1 kg. og fik som præmie en dejlig Ron Thomson 
pirkestang doneret af Sportdress. Generøst gav Michael stangen videre til sin gæst på 
turen Hans Dørring Larsen, som straks kvitterede med at melde sig ind i Neptun. Vi 
siger velkommen til Hans. 
 
hl 
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POKALJAGTEN 2012 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
  
Jørgen O. Rasmussen (11/2 2012)    Torsk 3.8 kg                    22 point 
Michael Bo Munck (3/3 2012)             Torsk 3.1 kg                   18 point  
 

TORSKEPOKALEN 
 Jørgen O. Rasmussen (11/2 2012)     Torsk 3.8 kg                   22 point 
 Michael Bo Munck (3/3 2012)             Torsk 3.1 kg                   18 point  
 
 
 

 
Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2012 
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KLUBTURE 2012 - 2013 
 
ODDEN 
Torsdag 12/4 kl. 18 til Søndag 15/4 kl. 18 

 
Lagan 
Torsdag 13/9 kl. 18 til Søndag 16/9 kl. 18 

 
SILDETUR (/TORSKETUR) – STJERNETUR ( kun for sild ) 
Søndag 7/10 2012, 7:00 til 12:00, 12 pladser, Hanne Berit fra Rungsted 

 
FLADFISKETUR – STJERNETUR 
Søndag 11/11 2012, 07:00 til 12:00, 15 pladser, NADIA fra Helsingør 

 
NYTÅRSTUR - STJERNETUR 
Fredag 28/12 2011, 7:00 til 12:00, 23 pladser. NADIA fra Helsingør 

 
BULETUR 
Lørdag 2/2 2013, 7:00 til 12:00, 8 pladser. NADIA fra Helsingør. 

 
BULETUR 
Lørdag 2/3 2012, 7:00 til 12:00, 8 pladser. NADIA fra Helsingør. 

 
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. 
Der vil blive serveret lidt mundgodt 
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 
 
TILMELDING TIL TURENE: 
Henrik Klentz. 46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 

mailto:hvk@comxnet.dk
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  Dirch Thøgersen har sendt bladet følgende: 
 

    En tur med gutterne 
 

     oppe med hanen i et vældigt humør 

     vejret var venligt mildt som min pige 

     grejet var klart og jeg selv var mer end parat 

     det er snart lang tid siden jeg har haft fangst 

     og det rykker og river derefter i mit urolige hjerte 

     så suset da havet jeg så 

     ud på eventyr jeg var fyr og flamme 

     så rigge til i kulsort nat 

     snart var vi derude hvor storfisken har bolig 

     snap snap snap 

     ingenting 

     videre videre fisk hvor er du  

     så med et er der flex på min klinge 

     herre i guder hvad kan dette være for en kraftkarl et monstrum 

     se se nej vil I nu ha mig pardon 

    slikker mig om munden da jeg ser vidunderet og griner højt 

     maven er sulten og jeg tænker kun på fangst 

     det var godt og min fisk bliver til fler 

     tæt tæt på lykken sejler vi rundt gutterne og mig 

     med mere på samvittigheden 

     da klokken ringer hjemad 

     har jeg mere end nok 

     og smilet er ægte ja bedre end guld 

     sådan skal det gøres 

     men nu har jeg en hals der skal smøres  
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ER VI KLAR TIL NYTÅRSTORSKEN? 
 
 


