
 

              

 

Af   Uffe Clemmensen 

 

    Hvor er vi lystfiskere heldige!  
Mens Danmarks nærmest er ”lukket ned”, kan vi 
nyde vores dejlige hobby i den friske luft med en 
skøn forårssol i hovedet. Havørrederne er også i 
forårshumør, nu hvor børsteormene ”sværmer”. 
Så kære fiskekammerater, fat fiskestangen og 
kom ud på 
kysten, eller 
hvor du ellers 
fisker. Hvis vi 
overholder de 
gældende 
regler, er det et 
godt sted at 
opholde sig, og man kan jo godt være et par 
stykker på turen. Det er måske også nu, du skal 
udforske nogle rigtig gode ”hot spot”? Fishing 
Zealand og Roskilde Kommune har udarbejdet en 
super god fiskeguide med mange gode 
fiskepladser i Roskilde Fjord, ved Møn og 
Sydsjælland. Du kan se dem her: 

1. Roskilde Fjord 
2. Møn og Sydsjælland 

 

Du må meget gerne sende 
et billede og en lille 
beskrivelse af din 
tur/fangst til mig, så andre 
i ROLK kan blive inspireret. 
På forhånd mange tak! 

 Send til:  uffec@rolk.dk  

 

Jeg har vedhæftet medlemskortet med dette 
nyhedsbrev, så det er meget nemt for dig. 

Du kan også gå ind på DSF hjemmeside, og via dit 
medlemsnummer og login (som du selv vælger) 
kan du printe dit medlemskort i ROLK og DSF. 
Kortet giver en række rabatter ved oplevelser, 
grej og beklædning, transport, kurser, fisketure, 
bådleje, 
ferieboliger, 
osv. Du kan 
læse om alle 
fordelene 
her: 
https://www.sportsfiskeren.dk/medlemsfordele 

Bagning er rigtig hyggeligt og kan også udforske 
vores smagsløg. Blæretangs knækbrød er for mig 
en super lækker sag, og som også er rigtig god at 
tage med på 
fisketuren i en lille 
kagedåse. Netop nu 
er blæretangen i 
flor, og her skal du 
bruge de små skud. 
Tang er super sundt, 
men husk at plukke det i 
friskt vand.  

 

 

 

Du kan se hele opskriften her: 

          Nyhedsbrev april 2020 

        Blæretangs knækbrød! 

        Dit medlemskort er klart! 

https://drive.google.com/open?id=1Yy-T0pE6IIcSLMyHBxd0102ymO9kCsTT
https://drive.google.com/open?id=1VLLuWHmFyl_GaKkNvtYu7iOT2H59xvOz
mailto:uffec@rolk.dk
https://www.sportsfiskeren.dk/medlemsfordele
https://drive.google.com/open?id=1C9XXlD31_Yf4qW1eV5jy0kHQOajK1qwQ


ROLK´s knivbygningskursus fyldte klubhuset med 
mange forventningsfulde medlemmer. Vi kunne 
nu se frem til nogle hyggelige og spændende 
aftener med Per Glerup som instruktør. Per 
underviste også for ca. 14 år siden i samme 
kursus i ROLK. Efter 4 aftener med at slibe og 
være kreativ kan vi konstatere, at der kom nogle 
meget flotte resultater ud af kurset. ROLK betalte 
for undervisningen samt nogle materialer, men 
knivblad og læder til skæftet var for egen regning. 
Kurset var en meget stor succes, og bestyrelsen 
overvejer at tilbyde dette igen til næste år. Du 
kan nyde nogle af de flotte resultater her 

 

 

 

 

På trods af at hele Danmark er ”lukket ned”, er 
der masser af liv i ROLK’s og ”Foreningen til 
Ophjælpning af Havørrederne i Roskilde Fjord” 
klækkehus ude ved Roskilde Golfklub. Den nye 
generation af havørreder, er kommet ud af deres 
æg, og de fleste har opbrugt deres blommesæk. 
Denne fungerer som et 
spisekammer det første 
stykke tid i ørredens liv.  
Nu bliver de fodret hver dag. 
Sammen med ”Fjordholdet” 
fra ROLK sørger vi for, at de 
er sunde og raske og udvikler 
sig som de skal. På et større 
klækkeri i Kolding har vi ca. 50.000 havørreder 
under samme udvikling. De bliver fodret derovre, 
på grund af at vores klækkeri ikke kan rumme så 
mange fisk.  

Jeg har spurgt Bo Vogelius om der er nyheder hos 
dem. Bo kan fortælle, at de har fået en 
fluebindingsafdeling med fokus på kyst- og 
gedde- fluer i butikken. De er klar med gode råd 
og vejledning.  

ROLK´s bestyrelse følger myndighedernes råd og 
vejledning hele tiden. Hele vores store 
forårsprogram er desværre lige nu lukket ned. 
ROLK havde lejet hele Kattinge Værk i midten af 
maj for at lave et åbent arrangement for alle. 
Camp – Natur – Familie – Fiskeri var titlen og en 
række fiskeguider, naturvejleder, kok, osv. var 
hyret ind. Denne aktivitet udsætter vi til næste 
år. Vi opdaterer, jer så snart vi kan begynde at 
gennemføre nogle arrangementer. Husk følg med 
på hjemmesiden og Facebook. Vi ses derude! 

Knæk & bræk   

Uffe          

  

  Ørredyngel med masser af liv        Fantastiske flotte  knive 

   Nyt fra Jan & Bo lystfiskershop 

               Hvad gør vi nu? 


