
 

 
 

 

 
 

Henning ”Blik” med laks på 3.2 kg  
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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                                                                                       46 56 14 00 
 Nærumvænge 138, 2850 Nærum                                              hvk@comxnet.dk 
 
Bestyrelsesmdl:             Nicolai Pedersen 20 73 51 36 
                                       Klareboderne 12,1115 Kbh. K.                                         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: marts 2012 
 
 
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
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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, 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:  125 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 
 

 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Indkalder til den årlige  

Ordinære Generalforsamling  
 i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum 

Onsdag den 25. Januar 2012  klokken 19.30 
Dagsorden: 
 
1. Formanden byder velkommen 
 
2. Valg af dirigent 
 
3. Beretning fra formanden 
 
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for klubben 
 
5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for: 
 

5.1  Seniormedlemmer 
5.2  Juniormedlemmer og 
5.3  Familie-medlemskaber 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 17. Januar. 
 
7. Valg 

Bestyrelsesmedlemmerne: Frank Lynge Larsen, Søren Axelsen og Steen 
Brynov er på valg. 
Bestyrelsessuppleant:        Søren Schuster. 
1 revisor:                              Henrik Mortensen. 
1 revisor-suppleant.             Leif Holmskov. 

     Alle, på nær Steen, er villige til genvalg. 
 Per B. Nielsen trækker sig fra bestyrelsen 
 
8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
 
9.  Eventuelt – herunder uddeling af årets pokaler. 
 
Reserver datoen og mød op med dine ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu 
bedre! 
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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 facilitet, man selv har booket og vil benytte. 
Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på Fiskeringens hjemmeside.  

 
Julefrokost 

Vi har i NEPTUN mange traditioner; men denne slår med flere mil de andre:          
Årets julefrokost. Den finder sted som altid, den sidste fredag i november, altså den 
25. november 2011 kl. 18:30  

De der kan, medbringer hvad de kan til fortæring og en glubende appetit. 

 
FILMPROJECTOR 

Klubben har anskaffet sig in 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.   
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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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MØDE PROGRAM FOR 2011/2012 
 

 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
  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 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, 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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FANGSTRAPPORTER 
 
 

Klubtur til Lagan 22. – 25. september 2011 
 

 
Skal det være nu? 

 

Som bekendt lykkedes det ikke at booke Fiskeringens hus i Knäred men klubben leje-
de i stedet et privat hus i Bassalt, ca. 7 km. nord for Knäred. Dejligt hus med rigelig 
plads og fine faciliteter. Desværre havde vi i år 2 afmeldinger pga. sygdom så vi var 
kun seks som drog af sted på denne meget givtige fisketur nemlig Henrik Mortensen, 
Dan Ekman, Jan Nielsen, Henning ”Blik” Jensen, Palle Brask og undertegnede. 
Alt tydede på at det ville blive en givtig tur for det havde regnet meget og længe forud 
for vor fisketur og fangstrapporterne meldte om store mængder fisk. Vandføringen har 
været stor, op mod 160 cbm./sek, hvilket er (næsten for) godt for opgangen af laks. 
Sidste år var et rekordår med mere end 2.200 fangede laks og i år vil den rekord helt 
sikkert blive slået. 
Jeg tog tidligt af sted torsdag morgen og havde krogen i vandet på Gröningen i La-
holm allerede klokken 06:30. Vejret var ok med nogen vind men ingen regn. Lidt før 
klokken 8 fik jeg et kanon ryk i linen og en helt vild opførsel af en stor laks. Turen gik 
hele vejen til trappen, hvor vi lander fisk, men den fortsatte bare derudad og til sidst 
slap krogen. Det var en spændende fight men konklusionen må være at fisken var 
fejlkroget.  
Klokken 08:10 var der rent hug med en fisk som fightede ”på normal vis” og det resul-
terede i at jeg landede en hunlaks på 4,2 kg. 
Ved 10-tiden dukkede Jan, Henning ”Blik” og Dan op og fik gang i fiskeriet ligeledes 
på Gröningen og lidt over middag kom Henrik og Palle. Klokken 12:15 tog Jan en laks 
på 4,7 kg. og en god time senere landede Henning ”Blik” sit livs første laks – en han 
på 3,2 kg. Han var en rigtig glad mand ☺. Mere blev det ikke til den dag. Om aftenen 
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stod det på Pizzaer fra Pizzariaet i Knäred og lidt vin og snak om dagens fangst og 
planlægning for næste dag (og enkelte ”røverhistorier”). 
Fredag spiste vi morgenmad og smurte madpakker så betids at vi kunne være i La-
holm klokken 06:00. Vi var blandt de første og tilsikrede os de pladser vi helst ville ha-
ve. Vejret var elendigt med 10-15 m/sek vind og snører og rørfluerne var vanskelige at 
styre. Men det forhindrede ikke Henrik i at fange fisk. Klokken 09:15 tog han en laks 
på 2,1 kg. Om eftermiddagen, efter en omgang regn og hagl på toppen af den kraftige 
vind, landede han igen en laks, denne gang på 6,0 kg. Om aftenen stod Jan for mid-
dagen – lækker flæskesteg med tilbehør. 
Lørdag var vi igen tidligt oppe og fik igen de pladser vi helst ville have. Vejret havde i 
løbet af natten vendt 180 gr. Pragtfuld vejr og stort set ingen vind. Klokken 12:00 net-
tede Jan en laks på 4,6 kg. og klokken 14:45 lande-
de jeg selv en på 6,6 kg. – 87 cm. lang. Det var en 
dejlig fight med en meget stærk, flot og fuldstændig 
sølvblank hunlaks som pga farven ikke kan have 
været i elven mere end nogle få dage. Det var min 
hidtil største laks. Aftensmaden stod Dan for og i 
lighed med sidste år serverede han en pragtfuld fi-
skesuppe. 
 

 
Søndag, som var afrejsedag, sov vi længe og gjorde 
huset i stand efter morgenmaden. Henrik og Palle 
havde bestemt sig til at fiske nogle timer inden de 
fortsatte hjemturen mens vi andre havde besluttet os 
til at tage direkte hjem. Vejret var igen helt fantastisk 
og de fik endnu en god fiskedag. Henrik fangede en 
laks på 2,6 kg ved 16-tiden og endnu én på 6,1 kg. 
ved 18-tiden – begge på Gröningen. 
Alle dagene havde vi megen strøm i elven. Kraft-
værket lukkede vand ud med en hastighed af 160 
cbm/sek og den kraftige strøm var medvirkende til at 
vi havde ret mange fejlkrogninger. 
I år var det Dan og Palle som var de uheldige, som 
kom hjem uden fisk. Men rekorden fra sidste år blev slået. Vi fangede 9 laks på til-
sammen 40,1 kg. ☺ 
Det var en fantastisk tur. Vi booker et hus igen til næste år. 
  
hl 
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Henning med flot laks 6.6 kg 
 
 
 

 
 

Er det ikke snart min tur?
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Sildetur på Sundet 

 
 
 
I dagene før 8. oktober fik vi godt nok kraf-
tig vind, hvilket ikke tegnede godt for silde-
turen. Men endnu en gang løjede vinden 
af natten før vi stod ud med Arresø fra 
Helsingør, så det i hvert fald ikke var vin-
den på dagen som generede fiskeriet. Det 
er dog klart at den megen vind i dagene 
forud havde fået sildene til at spredes 
ganske meget.  
Vi stod ud af havnen kl. 07:00 med godt 
vejr, som holdt sig hele turen. Carsten sej-
lede os sydpå til positioner på Svensker-
siden og senere nordpå ud for kobbervær-
ket, men forekomsten af store sild var 
skuffende. Der var ikke solide samlede 
sildestimer, som vi helst så det, men 
mange sild spredt over et større område. 
Der blev halet en del sild indenbords, men 
unægtelig af en størrelse som var langt 
under hvad vi normalt ser. Endnu flere 
blev sendt tilbage for at vokse sig større. 
Der blev dog som sidegevinst landet flere 
makreller af en pæn størrelse. Vi plejer 
også at tage nogle torsk på sildeturen, 
men dem blev der ikke landet nogen af.  
Den største sild var på skuffende 170 gr. 
blev taget af undertegnede, som dermed 
løb af med præmien i form af en lækker 

flaske champagne, doneret af Vinmanden, som jo senere i november holder vinsmag-
ning i klubben.  
 
hl 
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Gedde-eventyr 

 

 
 

Efter at have læst en artikel i fiskeavisen om et fantastisk gedde-eventyr i de såkaldte 
Maribo-søer, så besluttede jeg mig for at prøve det af sammen med to venner. Jeg 
havde arrangeret at mødes med Morten Snoop sammen med Frederik den 29. okto-
ber kl. 07.00. Vejret var meget tåget og vindstille, så jeg havde faktisk rimelig store 
forventninger til vores tur. Jeg forklarede hurtigt de to "amatører" hvilke farver og jerk-
baits som jeg ville anbefale, og snart havde vi båden i vandet og tre stænger rigget til 
med de såkaldte Buster-jerks. Allesammen mørke med rød bug.  
Vandet var virkelig klart og der gik ikke mere end 10 minutter, før Morten Snoop mi-
stede sin første aborre i kilos-klassen. Lidt efter fangede jeg den første gedde, en lille 
fætter på ca. 1,5 kilo.  
Vi besluttede os for at sejle lidt længere ind i bugterne, da vinden langsomt tog til og 
besværliggjorde vores fiskeri. Men det er virkelig svært at finde rundt, da mange af 
områderne omkring Maribo-søerne er privatejet, og er derfor ulovlige at fiske i, med-
mindre man har købt et dagskort hos godsejeren. Heldigvis havde jeg printet et søkort 
ud fra internettet. 
Vi fik rigtig mange fisk og mange af dem havde virkelig en flot størrelse. Det blev til 25 
gedder hvor 4 af dem var over 5 kilo. Den største vejede 6,5 kilo. Vi oplevede mange 
dobbelthug, Alle fisk blev genudsat efter vi havde taget billeder af dem. Fed dag, men 
også en ret lang tur, når man bor i København. 
 
Nicolai Pedersen 
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Succes på fladfisketuren 

 

 
Bagstavnen arbejder 

 
12 personer havde meldt sig til vor traditionelle fladfisketur på Sundet, og de fik en rig-
tig god fiskeri-oplevelse. Skipper Lars styrede straks NADJA mod ”Disken” lidt syd for 
Helsingør - et sædvanligvis godt sted for ”de flade”. Vejret var fint, om end lidt koldt fra 
morgenstunden, og den smule vind der var, aftog i løbet af formiddagen. Vi fik en flot 
solopgang og solen tilsmilede os under det meste af turen.  
Klubben havde som sædvanlig sørget for 1,2 kg. børsteorm, og de blev flittigt brugt da 
fiskene var bidelystne. Alle fik fisk (undtagen undertegnede) og der blev i alt halet 106 
fladfisk om bord. Ganske mange pæne rødspætter og isinger, mens der kun blev taget 
få skrubber. Vi fik bemærkelsesværdige ”bifangster” i form af småtorsk, hvillinger, 
knurhaner og en enkelt kuller. 
Jørgen O. fangede flest ”flade” med 21 stk. i kurven og han tog også førstepræmien 
på en grejmappe med 5 forfang for en rødspætte på 610 gr. Andenpræmien på en fla-
ske champagne tilfaldt Frank Lynge.  
Et lille efterspil bør måske nævnes. Vel i land samledes vi for præmieoverrækkelse 
men vi måtte vente på Palle, som om bord havde været mere optaget af fiskeriet end 
af at ”løfte benet”. Tilbage ved bilerne smed han derfor straks overtrækstøjet ind i bi-
len og drønede hen til ”det lille hus” efterladende bagsmækken på bilen åben. Jeg 
syntes at en åbenstående bagsmæk var en dårlig baggrund for et ”familiebillede” og 
lukkede derfor bagsmækken uden at vide at Palle havde efterladt bilnøgler, pung, mo-
biltelefon m.m. i bilen. Han var ikke glad da han kom tilbage og ikke kunne komme ind 
i bilen. Falck klarede dog sagen efter 35 minutters ventetid. Det kostede mig en om-
gang øl til dem som blev tilbage og ventede på Falck  
 
hl 
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POKALJAGTEN 2011 

 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Henning Loesch (8/10 2011)             Sild 0.17 kg                                   34 point 
 Morten Birck (12/2 2011)                  Torsk 5.4 kg                                   32 point 
Jørgen O. Rasmussen (5/11 2011)    Rødspætte 0.61 kg                        31 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 
 Nicolai Pedersen (29/10 2011)          Gedde 6.5 kg                                54 point 
 
Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2012 
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KLUBTURE 2011 - 2012 

 
 
 
 
 
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 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. 
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VINSMAGNING 
 

Vinfirmaet VINMAND i Virum, har tilbudt at arrangere en vinsmagning i klubbens lokaler onsdag den 23. 
november 2011 kl. 19:00 
.Klubben inviterer hermed alle medlemmer med familie til en hyggelig aften hvor bl.a. følgende spændende 

vine vil blive præsenteret: 

  

� Soltane hvidvin 

� Ventoux hvidvin 2010 Bio  

� Aligoté hvidvin 2008  

� Ventoux rosevin 2009 Bio  

� Ventoux rødvin Bio  

� Saint Romanée biodynamisk, 2009  

� Gamay D’Antan  

� Beaumes de Venise rødvin Bio 2010  

� Gigondas 2009 Bio  

� Kurubis rouge, 2008  

� Clairette de Die  

� S de Kurubis  

� Divin de Noix  

� Måske en Jule overraskelse  
 
Der vil blive mulighed for at købe vinene til ”messepriser”. Købte vine vil blive leveret på købers adresse efter 

nærmere aftale. Der er selvsagt ingen købetvang. 

Af hensyn til forberedelserne af dette arrangement beder vi alle interesserede tilkendegive deres deltagelse ved 

at sende en e-mail til henning@loesch.dk med angivelse af hvor mange der deltager eller ringe tilmelding til 40 

83 23 00 (dog helst e-mail). 

 

Interesserede kan se mere om Vinmand’s sortiment på hjemmesiden www.vinmand.dk. 

 
 
 
 
 

 
 


