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NEPTUN BLADET 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

BESTYRELSE: 

Formand: 

Nstformand: 

Kasserer: 

Bestyrelsesmdl: 
sekretr 

Bestyrelsesmdl: 

Bestyrelsesmdl: 

Juniorteder 

Kiublokaler: 

Steen Brynov 
Snebrvnget 11, 2830 Vlrum, 

Leif Holmskov 
Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby, 

Dane ft Henry 
Valdemarskrogen 26,2860 Seborg 

Frank Lynge Larsen 
TIA 

østerbrogade 165 '  , 2100 Kbh. 0, 

Soren Axelsen 
Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby, 

Jan B. Nielsen 
Vibevnget 30, 2880 Bagsvrd, 

Lasse Steril 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Ungdomslokaleme pa Fuglsangsskolen, 
Askevnget 10, 2830 Virum 

458592 12 
e-mail brynovitdcadsl.dk 

45879889 
e-mail holmskovttdcadsl.dk 

39698589 
e-mail sommerbomail.dk  

39273048 
e-mail fll165jdcpost.teIe.dk  

45 9308 94 
e-mail soeren.axelsan(get2net.dk 

4444 1830 
e-mail janogbirglt©fljemmefra.dk 

20701974 

Lokaler Nr. 69 09 73 

Hjemnleside: 	www.lystfiskerforeningen—neptun. dk  

e-mail adresse: neptuncfiskeringendk 

Turtilmeldinger: Jan B. Nielsen meliem 18:00 09 20:00 (se ovenfor) 

Aftaler om Ian af motorer: Jargen 0, Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 

Girokonto: 

	

	Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 0627 16 

Valdemarskrogen 26, 2860 Saborg 

Nste Nummer: juli 2004 

Bidrag til Bladet: Bidrag lii Frank Lynge Larsen og geme pa diskette eller som e-mail 

Fangstrapporter: Formanden eller Nstfomianden 

Ansvarshavende redaktar Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer nomlalt 4-5 gange om aret i at oplag pa Ca. 250 stykker 

NR: 1 februar 2004 	 2 



NEPTUN BLADET 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

NEPTUN er en forening af aVe interesserede Iysthskere, som ved en 
organisation ønsker at fremme deres fIIes interesse. Foreningen 
søger gennem denne organisation ferst og fremmest at verne om 
yore vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fIIes hobby, 
vores flies ønsker 09 vores faelles màl. 
Foreningen er àben for aVe uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 
du ikke orker mere. 

Nuvrende kontingent: 

Sen lorer: 	 600 kr pr. Ar 
Junlorer 	 260 kr pr. Ar 
Familier 	 870 kr pr. Ar 
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MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN 

OMBYTNING AF FISKERINGSNØGLER 
(se ogs 'FISKERINGEN" Nr. 4 vinter 2003) 

Fiskeringen har pa reprsentantskabsmødet vedtaget at udskifte de gamle 
fiskeringsnøgler, der har vret I omløb I 30 âr. Baggrunden herfor er naturligvis, at der 
har vret en del misbrug, og at dette I stort omfang kan stoppes pa denne made. 

Fra første februar virker de gamle nøgler ikke mere. 

NEPTUN har vedtaget at ombytte de gamle nøgler for medlemmerne direkte med en ny 
nøgle uden beregning indtil den 31 te marts 2004. Nøglerne ombyttes kun dog ved et 
personhigt fremmøde til et af onsdagsmøderne. 

Derefter kan de gamle nøgler ikke lngere godtgøres, og prisen for en ny nøgle, som 
er den eneste der duer, vii vre 50 kr, samme pns som NEPTUN giver for den hos 
FISKERINGEN. 

ARRAGEMENT I KLUBLOKALET 

Meqaørreder pa New Zealands sydø. 

Vi har vret sà heldige at Met den kendte globetrotter og Iystfiskerskribent Claus Quist 
Jessen til at komme og give et lysbilledeforedrag om megaørreder pa New Zealands 
sydø. Pa sin hjemmeside skriver Claus om foredraget: Tempererede regnskove, 
gletschere, bjerge, floder og en masse smukke ørreder i et univers hentet fra Tolkiens 
Ringenes Herre" 

Som appetitvkker besøg Claus's hjemmeside. www.cpl.dk  

Sà husk at stte kryds i kalenderen Onsdag d. 25-02.04. kI.19.00 
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ørredopgang I Blykobbe a pa Bornholm 

Kvitteringer for fisketegn - nye muligheder 
af Informationsmedarbejder Morten Hansen, Fiskeridirektoratet 

Nye mâder at købe fisketegn pa betyder, at vi accepterer nye former for kvittering for, at 
du har købt fisketegn. Interessant er først og fremmest home-banking. Problemet har 
vret, at det ikke er ave systemer, som giver mulighed for at udskrive en kvittering for, 
at pengene er overført. 

Derfor accepterer fiskenkontrofløreme nu ogsà andre former for sikker dokumentation, 
som fx kontoudtog eller kopi af dem, med fiskerens navn og adresse. Det kan ogsa 
vre print af kvittennger for, at betalingen er overført, sammen med indbetalingskort og 
PBS-meddelelser. Det skal sta tydeligt pa kvitteringen, at beløbet er indbetalt. Desuden 
skal indbetalerens (og her skal det vre brugerens) fulde navn og adresse fremga. 
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Fiskeridirektoratets informationsmateriale om lyst- og fritidsfiskeri er de girokort, vi 
sender ud, og som Ugger pA posthuse og biblioteker, og pjecen Lyst og frttidsfiskere - 
fiskepleje og fiskeriregler. Her star der faktisk en opfordring til ikke at bruge home-
banking pa grund at problememe med kvitteringer. Men det er tiden løbet fra, og derfor 
accepterer vi flu de andre former for kvittennger. 

øvrigt ser vi sammen med de forskellige fiskenorgansationer pa mulighedeme for at 
gore administrationen at fisketegnet endnu mere brugervenlig. Interessen samler sig 
isr om adgang til at købe fisketegn pa Internettet. Og der skal selvfølgelig findes en 
lowing pa kvitteringsspørgsmalet, nâr en sadan ordning buyer sat i gang. 

Selve reglerne om, hvad der er gyldigt fisketegn star I §§ 9 og 11 
"Lystfiskerbekendtgørelsen" (Bek. nr. 991 af 14. december 1999 om rekreativt fiskeri 
salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri my. i ferskvand. 

Gyldigt !ystfiskertegn err 

• Giroindbetalingskort med postvsenets eller et pengeinstituts kvittering for, at 
beløbet for 12 máneder, 1 uge eller 1 dag er betalt, rr kvitteringen ogsâ 
indeholder indehaveren at Iystfiskertegnets for- og efternavn samt adresse. 

• Kvittering for betalt Iystflskertegn fra et udsalgssted. 
• Bevis udstedt af Fiskeridirektoratet. 

Gyldigt fritidsfiskertegn err 

• GiroindbetaIngskort for 12 màneder med fiskerinummer og med postvsenets 
eller et pengeinstituts kvittering for, at beløbet er betalt, nár kvitteringen ogsà 
indeholder fritidsfiskerens for - 09 efternavn samt adresse. 

• Bevis udstedt at Fiskeridirektoratet. 

Hvis du har spørgsmàl, kan du kontakte Stig PrUssing I Fiskeridirektoratet, tlf. 3396 
3000, sDrcfd.dk eller en af fiskeriinspektoratemes afdelingskontorer, se nrmere pa 
www.fd.dk  hvor der er flere informationer om lyst- og fritidsfiskeri. 
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NYTARSTUR 2003 

Stjernetu r 

S6 har vi igen atholdt vores àrlige Nytrstur pa Oresund, ogsa I àr var det en stjernetur. 
Det vU sige at der var et Ambassador 7000 til det heldige/dygtige medlem der fangede 
den største torsk. 

Desvrre lykkedes det ikke rigtigt at fâ gang i stortorskene, men jeg er sikker pa at det 
var en dejlig tur. Per B. Nielsen og formand, Steen Brynov fangede de 2 største torsk. 
De vejede begge 2.0 kg. sà vinderen blev udpeget ved lodtrkning. 

Den glade vinder blev Formanden, der med det samme besluttede at prmien skulle 
gá videre til vores fladfiskekonkurrence, flot gestus af Steen. 

Der blev i alt fanget 15 torsk hvoraf de 7 var meget smá. Vores kasserer Dane Henry 
mistede en meget stor fisk fordi Skipper ikke gad bakke bâden sà linen blev holdt fri af 
skruen, synd. 
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BORNHOLM 2004 

Ulf havde med hjlp af Tommy og Jesper fra Bomholm arrangeret en fantastisk tur for 
Os. 

En stor tak til Tommy og Jesper og deres familier som behandlede os som om vi havde 
kendt hinanden i mange àr, hâber at vi kan gentage succesen til nste âr. 

Vores fangst var ikke noget at prale med, det blev dog til 11 fisk pa land, hvor af de 4 
var blankfisk, med en over málet. De 7 andre var alle farvede fiske der stadig var 
mrkede af strabadserne med at videreføre slgten. 

Sneede det? 

Leif Holmskov 
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POKALJAGTEN 2003/2004 

TORSKEPOKALEN 

Henning Jensen (18-1-2004) 	 Torsk 	65 kg 	43 point 

NB! Som I kan se er der plads til mange flere fangstrapporter!!Ut! 
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FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Beriyt veriligst blokbogstaver) 

FANGET AF: 
(underskrift) 

ADRESSE:____________________________________ 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:___________ 

FANGSTDATO:________________________ 

FISKEART: 	VGT (KG): 	LNGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:_________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:_________________ 

En detailleret fangstbeskrlve(se eventuelt pa bagsiden: 
..................... ........................... klip ..... . .......... ... ... .... .... .. 	.... ............ 

FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt veriligst blokbogstaver) 

FANGET AF: 
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:____________ 

FANGSTDATO:_______________________ 

FISKEART: 	VGT (KG): 	L/ENGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 
	

LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detaillaret fangstbeskriv&se eventuelt pa bageiden: 

FANGSTRAPPORT 
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I'll] ZHIU'1TWiiTi 

LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 
(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF: 
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:_________ 

FANGSTDATO:______________________ 

FISKEART: 	VSEGT (KG): 	L/ENGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detailleret fangsthesknvelse eventuelt pa bagaiden: 
......................................... .... kIip .............. .............................................................. 

FANGSTRAPPORT 
LVSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhigst blokbogstaver) 

FANGET AF:_________________________  
(underskrlft) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:___________ 

FANGSTDATO:______________________ 

FISKEART: 	VIEGT (KG): 	L€NGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	-- 	 - IJNDERSKRIFT: 

En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 

11 	 NR: 1 februar 2004 



NEPTUN BLADET 

FISKETURE PA ØRESUND 2004 

Jan B. Nielsen, som arrangerer turene, kan trffes pa telefon 44 44 18 30 meilem 
klokken 18 og 20. 

Torsklbule tur ( 6. pladser) 
Søndag d. 14 Marts 2004 Ki. 07.00 til 12.00 Fra Helsingor, med JAWS. 

Fladfisketur. Stieme tur (hele báden) 
Onsdag d. 19 Maj 2004 Ki. 17.00 til 22.00 Fra Vedbk, med JAWS. 

TorskiSiid. (6. piadser) 
Søndag d. 19 September 2004 K!. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Slide tur. Stierne tur (hele báden) 
Søndag d. 3 Oktober 2004 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Torsklsild. (6 piadser) 
Søndag d. 14 November 2004 KI. 07.00 til 12.00. Fra Vedbk, med JAWS. 

Nytárs tur, Stieme tur (hele báden) 
Tirsdag d. 28 December 2004 Ki. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 
Turleder afgør pa denne fur, om det er bule- el/er driv-fiskeri alt efter forholdende pa 
dagen. 

Stiemetur 	Der vii blive en virkelig fin prmie til det største eksempiar af den fisk 
som er temaet for turen, for eksempei pa fladfisketuren er det kun fladfisk 
der er med i konkurrencen. 

Gster kan ikke deitage i konkurrencen. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUN'S KLUBTURE 

Al tilmelding til : Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen fra 18:00 til 20:00. 
Telefon 4444 18 30. 

UDDRAG AF NEPTUN's VEDTJEGTER 

GENERELT 

	

9.1 	P6 aUe af foreningen arrangerede fIIesture mv. skal af bestyrelsen vre 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens 
medlemmer med mere end eet Ars medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles I god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at pàse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler 
vedrørende det pgIdende arrangement tilgodeses og overhoides. 
OvertrdeIser, mislighoidelser eHer vgringer overfor turlederens 
dispositioner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

	

9.2 	ønske om deltagelse I foreningens fIlesture mm. er økonomisk bindende, 
sáfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage for det pàgiden-
de arrangements afvikiing. Dog er akutte sygdomstilfIde og dermed be-
slgtede forhold aitid at betragte som rettidig afmelding. 

DELTAGELSE PA F/ELLESTURENE AF PERSONER, 
DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 

NEPTUN's medlemmer kan tilmelde venner og familie til flIesturene 8 dage 
for turen finder sted, hvis der er ledige piadser. 
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VINTERPROGRAM FOR 2004 

AVe mødeaftener er om onsdagen. 

Mødested: Lokalerne nr. 69 09 73, Askevnget 10, 2830 Virum. 

De anførte mødedage er files for bade Seniorer og juniorer. 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialan-angementer kan indpasses efter medlemsønsker pa andre 
ugedage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuetle srlige junioraktiviteter I lokale nr. 73 vii blive meddelt ved 
ssonstart og pa mødeaftenerne I løbet af ssonen. 
Al pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boikesfremstilhng foregár I 
lokale nr. 73 (vrkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder litteraturlsning foregàr i vort lokale nr. 69 
(kiublokafet). 

Ret til aendringer i det trykte program forbeholdes. 
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FRA ARETS TORSKETUR 
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NEPTUN's Pokaler 

Torskepokalen 

Vandrepokal i rent søIv. Tildeles for størst fangede torsk pa en afforerlingen arrangeret tur.  
Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har da pokalen hjemmo til nste pokalérs afslutning, 
Nor man sâ modtager et krus med hándmalet bomrke. 

Sallvandspokalen 

En evigt vandrende pokal Den tildeles for den enkeitfisk, der i árets lob har opnàet de højeste point 
efter felgende pointskala, Nor nedennvnte pointtal for de forskellige fiskearter er sat til 100 point. 
Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Berggylte 125 kg Brosme 3,0 kg 
Havkat 4,0 kg Pighvar 3,0 kg 
Homfisk 11 kg Rødsptte 175 kg 
Hviuing 1,0 kg Rødtunge 0,4 kg 
Ising 0,5 kg Rødflsk 1,0 kg 
KuIler 3,0 kg Sej 6,0 kg 
Kulmule 4,5 kg Sild 0,6 kg 
Lange 12,0 kg Skrubbe 1,2 kg 
Lubbe 4,0 kg Torsk 15,0 kg 
Makrel 1,5 kg Tunge 0,8 kg 
Multe 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret og har pokalen til nste pokalàrs afslutning, samtidigt udleveres 
der en erindrings plakette til eje. 

Ferskvandspokalen 

Vandrepokal i sølvplet som tildeles for den gedde, sandart eller aborre fra dansk fiskevand, der 
àrets lob har opnàet det højeste antal point efter den efterfalgende pointskaa, Nor nedennvnte 
pointtat for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter proportionalt. 

Gedde 	 8,0 kg 	 Aborre 	 1,4 kg 
Sandart 	 6,5 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne til nste pokalars afslutning, samtidigt 
udleveres der en erindrings plakette til eje. 
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Pokal for mdeffisk 

Vandrepokal i rent sølv, som tildeles den som i Danmark har fanget den enkelte fisk, som har givet 
flest point. Fisken skal vre fanget i âer, søer eller pa kyst, som man kan betragte som de naturlige 
tilholdssteder for fisken (altsà ikke Put & Take), 

Pokaen tildeles den, der i árets lob har opnáet det højeste antal point efter den efterfelgende 
pointskala, hvor nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes 
derefter proportionalt. 

Bkørred 	 1,0 kg 	 Kildeørred 	 1,0 kg 
Laks 	 8,0 kg 	 Havørred 	 5,0 kg 
Søørred 	 3,5 kg 	 Regnbueørred 	 3,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stáende til nste pokalárs afslutning. 
Samtidigt udleveres der en erindrings plakette til eje 

Put & Take pokalen 

En vandrepokal der gives til den, der har fanget den mest pointgivende fisk i et dansk Put & Take 
vand. 
Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter 
proportionalt. 

Bkørred 	 2,0 kg 	 Kildeørred 	 2,0 kg 
Regnbueørred 	 6,0 kg 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stàende til nste pokalârs afslutning. 
Samtidigt udleveres en erindrings plakette til eje. 

Mede pokalen 

En vandrepokal i sølvplet der gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som opnár de 
hajeste pointtal. 

Nedennvnte pointtal for de forskellige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter 
proportionalt. 

Brasen 3,50 kg 	 Grskarpe 6,50 kg 
Knude 3,00 kg 	 Karpe 8,0 kg 
Karusse 1,50 kg 	 Rimte 2,50 kg 
Rudskalle 1,00 kg 	 Skafle 0,70 kg 
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Suder 	 2,75 kg 	 Al 	 1,50 kg 

Da medefisk i høj grad genudsttes, vii vidne og heist farvefoto vre rimeligt 
Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stàende til nste pokalars afsiutning. 
Samtidigt udleveres en erindrings piakette til eje. 

VJubmesterskabs pokalen 

En vandrepokal i søivplet der gives til den all-round fisker, som samiet - d.v,s hvor summen af en 
saltvandsfisk og en ferskvandsfisk - opnar det højeste pointtal. 

Nedennvnte pointtal for de forskeilige fisk er sat til 100 point. Pointene udregnes derefter 
proportionalt. Fiskene skal fanges i bade ferskvand og saitvand, men en og kun en at hver af de 
nedennvnte arter gIder ved den endelige pointudregning. 

Ferskvand 	 Saltvand 

Aborro 1,40 kg Havørred, bad 5,00 kg 
Bkørred 1,50 kg Havørred, kyst 5,00 kg 
Gedde 8,00 kg Hornfisk 1,10 kg 
Havarred 5,00 kg Ising 0,50 kg 
Karpe 8,00 kg Makrel 1,50 kg 
P & T ørred 6,00 kg Rødsptte 175 kg 
Sandart 6,50 kg Skrubbe 1,20 kg 
Suder 2,75 kg Torsk 15,00 kg 

Trolling Pokalen 

En vandrepokal i sølvplet del gives til den fanger af en enkelt fisk fanget i Danmark, som opnar de 
højeste pointtal. 

Samme pointtal, som er benyttet ved pokalen for aadelfisk, skal benyttes for de fisk, der giver 100 
point. Pointene udregnes derefter proportionait. 

Pokal for "Arets Iystfisker" 

Denne pokal i tin tildeles det medlem at foreningen, som ved en sriig indsats i ord eller geming har 
gjort sig fortjent til denne hder. Motiverede forsiag bør sendes til bestyreisen i god tid sáledes, at 
denne har det bedst mulige grundlag for uddelingen. 

Fangeren far sit navn indgraveret i pokalen og har denne stàende til nste pokalárs afsiutning. 
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Regler vedrørende uddeling afpokaler 

Det er en forudstning, at alle fisk er fangede under forhold og med grejer, som kun dkkes af de 
moralbegreber, der glder for sports- og lystfiskeri. 

Fangsteme skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen ved vidne, ved forevisning eller ved et 
billede. Anmeldelsesfristen for alle pokaler er 1 máned fra fangstdato. 

Ved pointlighed i en kiasse (pokal) vinder den fisk, der var fanget med den tyndeste line. Er ogs 
disse liner lige tykke foretages lodtrkning. 

Pokalàret begynder 1. oktober og afsluttes det efterfelgende âr d. 30. september. Pokalerne uddeles 
pa den ordinre àrlige generalforsamling. 
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03109 HHC 	661097 	 000 0 
HENNING LOESCH 	 0 
NØDDEHØJ 16 	 0 
ØLJERØD 	 0 
2940 HOLTE 	 2940 iL3/25 1. 

.1:, 

VINTERSTEMNING FRA BORNHOLM JANUAR 2004 


