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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Næstformand:            Henning Loesch                                                                                45 42 37 41                          
                                   Nøddehøj 16, 2840 Holte                             e-mail                 henning@loesch.dk  
 
Kasserer:                 Per B. Nielsen                        44 91 16 91 
                                 Ålbrovej 24A, 2730 Herlev                            e-mail                  per@nielsenon.dk    
 
Bestyrelsesmdl:       Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretær                  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 
 
Bestyrelsesmdl:          Henrik Klentz                                                                                       20 73 51 36 
 Nærumvænge 138, 2850 Nærum                                              hvk@comxnet.dk 
 
Bestyrelsesmdl:             Nicolai Pedersen46 56 14 00 
                                       Husumgade 22, 2200 København Ø                                 nikolaipedersen@hotmail.com 

 

 

Klublokaler:         Ungdomslokalerne på Fuglsangsskolen,                             Lokaler Nr. 69 og 73 

                                 Askevænget 10, 2830 Virum 
 

Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 

 

e-mail adresse:    neptun@fiskeringen.dk 

 

Turtilmeldinger:  Næstformanden 

 

Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 

 

Girokonto:            Lystfiskerforeningen NEPTUN 3140 3 06 27 16 

 
                                  Ålbrovej 24A, 2730 Herlev 
 

Næste blad udkommer: november 2011 

 

 

Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 

 

 

Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 

 

 
            Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 

Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:hvk@comxnet.dk
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

 

 
NEPTUN er en forening af 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, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fælles hobby, vo-

res 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:                1000 kr pr. år 

Passive:  125 kr pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 
 

Ekstra fisketure i 2011 

 
 

 

 

Laksefiskeri ved LAGAN 
 

Desværre lykkedes det ikke at reservere Fiskeringens hus i Knäred i september måned 
2011. men bestyrelsen fandt ovenstående hus i Knäred fra 

             torsdag Kl. 16:00 22/9 til søndag Kl. 10:00 25/9, 2011. 
 

Tilmelding: Princippet ”først til mølle først malet” 
 

Egenbetaling er på 200 kr. uanset antal overnatninger. 
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MØDE PROGRAM FOR 2011/2012 

 
 

    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
  Første møde efterår 2011:  17. august 2011  

    Sidste møde efterår 2011:   14. december 2011 
  Første møde forår 2012:      4. januar 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 ugeda-
ge 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, fluebinding, 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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Sikkerhed til Søs 
 

Den 28. marts 2011 afholdt Jørgen O. Rasmussen et kursus i Motorkendskab og Sikkerhed til Søs. 

Der var tilmeldt 10 medlemmer.  

Jørgen demonstrerede først klubbens 4 hk udenbordsmotor og gennemgik efterfølgende sikkerheds-

reglerne under sejlads i danske farvande. Det blev også til nogle gode råd hen ad vejen over en for-

friskning i klublokalet. 

Alle fik udstedt et certifikat for deltagelsen. Dette eller tilsvarende kursus er i øvrigt minimumskrav 

ved lån af klubbens motorer. 

Jørgen skal have tak for indsatsen. 

 

Hl 
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FANGSTRAPPORTER 
 

 

 

Drama på klubtur på Sundet 12. februar 2011 
 
Årets anden buletur var igen med Nadja fra Helsingør og med Lars ved roret. Efter den 
katastrofale buletur i februar var det med bange anelser 6 mand beredte sig på endnu 

et forsøg på at få de store torsk indenbords. Forud var igen gået flere dage med rigtig 
dårligt fiskevejr men endnu engang lagde vinden sig på ”vor dag” og vi fik noget nær 
perfekte vejr- og strømforhold. 
 
Der havde været rapporter om god fangst, men kun ganske få torsk over målet. 

Neptuns gruppe fik placeret sig på linje i bagbords side og efter en times tid begyndte 
der at ske noget. Morten Birck hev den første indenbords. Pæn torsk på et par kilo. Så 
gik det slag i slag med fisk til alle undtagen Henning ”Blik”. Han blev godt nok drillet 
med at det skyldtes at han (mod god skik for bulefiskeri) fiskede med en ekstra ophæn-
ger. Til sidst bøjede hans sig for presset og fjernede den – og hvad skete der så? Han 

begyndte også at fange fisk og endte sågar med at fange næstflest. 
 
Hen mod slutningen af turen fik Morten Birck et rigtig godt hug, men under indspinnin-
gen blev han fanget af liner fra styrbords side. Morten måtte slække, stillede stangen fra 
sig og gik i styrbords side for at hjælpe med at få fisken om bord. Flot fisk på 5,4 kg. – 

dagens største. Glæden var selvsagt stor, men netop som han kom tilbage skete der et 
eller andet som fik Mortens stang og hjul til at falde overbord. Kun Henning L havde på 
det tidspunkt pirken højt i vandet under indspinning. Så ind med pirken og ud igen efter 
stangen. Forsøget på at fange stangen mislykkedes to gange mens stangen var synlig, 
men i tredje forsøg lykkedes det ham at få kontakt og stang med hjul blev forsigtigt ha-

let op fra dybet. Morten blev dobbelt glad. 
 
Det var en god og givtig tur med 41 pæne torsk mellem 1,5 og 5,4 kg i kurvene. Henrik 
Klentz 11, Henning ”Blik” 8, Leif Djurhuus 7, Morten 6, Henning L 6 og Michael Munck 

3. 
 
hl 
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MORTEN MED TORSK PÅ 5.4 Kg 
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Klubtur til Odden 7. – 10. april 2011 
 

I år blev vi kun 5 medlemmer som tog den traditionelle forårstur til Odden for at lokke 
nogle havørreder i nettet. Forskellige familiearrangementer afholdt flere af vore sæd-
vanlige deltagere fra at deltage i år. 

 
Frank, Roark og Henning ankom omkring middagstid og sonderede terrænet men der 
stod en kraftig vind ned fra nord og nordvest så det var simpel hen umuligt at få gang i 
et fornuftigt fiskeri. Hen under aften ankom Jan og Henning ”Blik” og vi blev enige om at 
lave resten af dagen om til en hyggeaften. Frank stod for maden – lækker hjemmelavet 

kylling i karry. 
 
Fredag blæste det fortsat en hel ”pelikan” og vi besluttede os til at tage til Skansehage 
og Nakkehage nær Rørvig hvor vi fandt god læ og fine fiskeforhold – men ingen fisk. 
Det nærmeste vi kom til fangstsucces var en undermåler fanget af Frank og som selv-

følgelig blev sat tilbage for at vokse sig stor til næste år. Aftenen blev endnu en rigtig 
hyggeaften med super flæskesteg med alt tilbehøret, mesterligt tilberedt af Jan. 
 
Lørdag var vinden løjet meget af men vandet fortsat noget grumset. Vi forsøgte os i 
nærheden af Oddenhuset men uden held. Vi erstattede fiskeriet med en super lækker 

frokost. Jan og Henning ”Blik” tog hjem lørdag eftermiddag og selvom Frank, Roark og 
Henning først vendte næsen hjemad efter frokosten søndag, blev det ikke til noget med 
ørreder til lillemor. 
 
Det er første gang i mange år at vi ikke fangede noget på Odden, men vi havde en fin 

tur alligevel, med rigtig hygge og røverhistorier. 
 

hl 
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SKAL DET LYKKES AT FANGE DEN STØRSTE? 
 
 
 

 
 

NÅ SKIDT, DER ER ANDET I LIVET END FISK 
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Dan havde nogle gode dage på Furesøen 

 
fangstdato: 26.05.2011 

fiskeart: Aborre 

vægt: 1,710 kg 

længde: 49,5 cm  

metode: Wobbler 
 
Og endnu en: 

 
fangstdato: 28.05.2011 

fiskeart: Aborre 

vægt: 1,5 kg 

længde: 47,5 cm 

metode: Wobbler 

 

Tillykke til Dan  
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Fisketur efter karper 
(se forsiden) 

 

Søndag d.11. juni 2011 pakkede jeg sammen med min tvillingebror bilen for at køre 
mod Ganløse til et rigtig godt karpevand. Jeg har aldrig prøvet at fiske efter karper før, 

da jeg synes det virker uoverskueligt med alt det udstyr man ser folk fisker med. Men 
én gang skal jo være den første og eftersom min bror sørgede for stænger og udstyr, så 
gik jeg med til at prøve denne fremmede form for fiskeri. 
 
Den rigtige fiskeplads er stort set umulig at finde, hvis ikke man har været der før. Så 

efter at have afleveret et par flasker god vin, så blev vi guidet ned til "the secret spot" af 
bondemanden som ejer søen. Det var en fantastisk eftermiddag med sol og næsten in-
gen vind. Søen var desværre meget svær at komme til, så fra min flydering brugte jeg 
de første 2 timer på at klippe siv væk. 
 

Min bror riggede stængerne til og fortalte mig om, hvor han mente der kunne gå nogle 
ordentlige karper. Jeg valgte at kaste mine liner ud ved et træ der hang ud over søen. 
Som sagt før, så har jeg ikke prøvet denne form for fiskeri før, så jeg havde heller ikke 
de store forventninger. 
 

Efter aftensmaden sad vi lige så stille og ventede, men der skete ingenting. Ved ti-tiden 
valgte jeg at gå til ro under parasollen på min drømmeseng. Jeg vågnede flere gange i 
løbet af natten, da jeg syntes at kunne høre bidmelderen bippe, men hver gang var det 
bare en drøm.  
 

Klokken 6 om morgenen blev jeg vækket af at bidmelderen bare bippede der ud ad, og 
denne gang var det virkelighed. Jeg vælter ud af drømmesengen i mit undertøj og løber 
ned til bredden for at give modhug. Jeg mærker en kraft jeg aldrig har prøvet før. Og 
efter 20 minutters hård fight får jeg landet min første spejlkarpe. En ordentlig krabat på 
11 kilo lige ud. Efter vejning og fotografering blev den selvfølgelig sat ud igen. 

 
Nicolai Pedersen 
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Torden og hornfisk. 

Vi var tre fiskekammerater, der tog mod Odden huset en varm sommerdag i juni. Turen 

derop tog lige under 3 timer i bus. Vi ankom klokken lidt i 4 om eftermiddagen og da var 

de foregående lejere allerede forduftet. På førstedagen havde jeg meldt mig til indkøbs-

turen, det skal jo gøres. Det brugte jeg det meste af formiddagen på, pga. dårlige bus 

forbindelser. Mens jeg ventede på bussen, gik jeg ned til havnen, hvor jeg kom i snak 

med nogle erhvervsfiskere, der var ved at losse deres fangst. Jeg kunne få alle de 

skrubber jeg ville for 30 kroner.  De smagte herligt med nye kartofler og remoulade som 

tilbehør.  Peter og Bo havde fisket nede på stranden lige foran huset - det havde dog 

ikke givet noget. Men Bo havde haft et hug. Vi havde aftalt at tage aften trækket alle 

mand og hen under aften, fik jeg hevet en hornfisk på land. Den var dog lidt klejn i det 

og blev sat ud igen.  Jeg fik hurtigt en mere, men den var også for lille efter min smag. 

Det var en stor stime, jeg havde fundet og jeg glædede mig allerede til lidt hornfiske-

sjov. Men vejrguderne må åbenbart have set sig sure på mig, for inden længe tog kraf-

tig regn til og det begyndte at tordne over Kattegat. Det var fantastisk at overvære. Ly-

den var enorm ude over det åbne vand og vi fik skyndsomt rigget kulfiberstængerne af 

og luskede hjem uden hornfisk i tasken. Dén dag slog over 17 000 lyn ned. Det var et 

rigtigt gedingent uvejr, vi var kommet ud i. Dag 2 havde jeg valgt at tage ud på Gniben 

tidligt om morgenen. Efter at have fisket nogle timer, fik jeg også  hug af en fin havør-

red, men efter et par hårde rusk og  meget mod min vilje, slap den af krogen. Så kom 

en flok marsvin og syntes de skulle afpatruljere mit havørred eldorado. Jeg var ret for-

tørnet og syntes nærmest, at jeg kunne høre marsvinene smaske rundt i mine havørre-

der. Det blev ikke til flere fisk, men ja, marsvinene var da også sjove at sidde og kigge 

på. Dag 3 havde vi alle valgt kysten nedenfor huset. Og jeg fik en hornfisk, der var ok til 

stegepanden. Dag 4 havde vi reserveret til at gøre rent og slå græs, det havde bare 

regnet så meget, at græsslåning var udelukket. Alt i alt havde det været en begiven-

hedsrig tur i meget smukke omgivelser. Knæk og bræk 

 

Dirch 
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POKALJAGTEN 2011 
 

 
 

 
 

SALTVANDS POKALEN 
   Morten Birck (12/2 2011)                  Torsk 5.4 kg                                   32 point 
 

PUT&TAKE POKALEN 

 
 

TORSKEPOKALEN 
   Morten Birck (12/2 2011)                  Torsk 5.4 kg                                   32 point 

 
 

 

POKAL FOR ÆDELFISK 
 
 

FERSKVANDSPOKALEN 
   Dan Ekman (26/5 2011 )                    Aborre 1.7 kg                              106 point 

   Dan Ekman (26/5 2011 )                    Aborre 1.5 kg                                94 point 

   Nicolai Pedersen (11/6 2011)            Spejlkarpe 11.0 kg                       79 point 
 

 

Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2011 
 

 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2. august 2011 15 

 

KLUBTURE 2011 - 2012 
 

 

 
LAGAN (Laks) 

Torsdag 22/9 Kl. 16:00 til Søndag 25/9 Kl. 10:00, 2011, 8 pladser. 

 

SILDETUR - STJERNETUR 

Lørdag 8/10 2011, 7:00 til 12:00, 12 pladser. Arresø fra Helsingør 

 

FLADFISKETUR - STJERNETUR 

Lørdag 5/11 2011, 7:00 til 12:00, 15 pladser. NADJA fra Helsingør 

 

NYTÅRSTUR - STJERNETUR 

Lørdag 28/12 2011, 7:00 til 12:00, 23 pladser. NADJA fra Helsingør 

 

BULETUR 

Lørdag 4/2 2012, 7:00 til 12:00, 8 pladser. NADJA fra Helsingør. 

 

BULETUR 

Lørdag 3/3 2012, 7:00 til 12:00, 8 pladser. NADJA fra Helsingør. 

 

TILMELDING TIL HAVTURE: 

 

Henning Loesch. 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk  

Stjerneturene som vi indførte for nogle år siden er blevet så stor en succes at vi 

har besluttet at forsætte med disse ture. 

På de tre ture, 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 kon-

kurrencen.  

Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen. 

Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 

mailto:henning@loesch.dk
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DAN MED FLOT ABORRE 

 


