
 

 

 

   Af   Uffe Clemmensen 

 

Torsdag den 12. marts kl. 18:00 i klubhuset. 

Ordinær generalforsamling i ROLK 2020 

Traditionen tro starter vi kl. 18 med ”gule ærter, 
en øl og snaps”. Pris for mad, en øl og en snaps er 
135,- kr. 
 
Tilmelding til 
spisning her:        
Tilmeldingsfrist 
senest mandag 
den 9. marts.  
 
Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, 
starter den ordinære generalforsamling kl. 19, 
og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt! 
 
Dagsorden, regnskab og forslag tilsende alle 
medlemmer 14 dage før generalforsamlingen. 

Tirsdag den 25. februar kl. 19-21 
 
ROLK inviterer endnu en 
gang til en hyggelig 
fluebinderaften. Aftenens 
emne er geddefluer. Vi 
vælger at binde et par fluer, som er effektive til 
gedder. Fluerne kan fiskes både med fluestang og 
bombardaflod. Alle kan være med. ROLK har 
materiale, fluestik, og der er kaffe og småkager. 
 
 

ROLK har indledt et samarbejde med Roskilde 
Strandjagtforening. Flere medlemmer i ROLK er 
også jægere i samme forening. Vi mener generelt, 
at der skal være 
plads til alle fugle 
og dyrearter i 
vores nærområde. 
ROLK og 
”Foreningen til 
Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord” gør et 
kæmpe arbejde med opdræt af havørreden i 
vores klækkeri. Vi udsætter mange tusinde 
havørreder i fjorden hver år, som supplement for 
den naturlig bestand. Vores undersøgelser med 
DTU Aqua, viser at smolten (fisk på ca. 10 cm) 
forsvinder efter få dage. Der er selvfølgelig flere 
årsager, men der er ingen tvivl om, at skarven 
spiser rigtig mange af vores fisk. Vi vil løbende 
søge Naturstyrelsen om regulering. 

ROLK er hele tiden på ”jagt” efter nye fiskevande 
i vores nærområde, og vi forsøger også at udvikle 
de eksisterende. Mange af vores tidligere moser 
og søer bruger lodsejerne nu til jagt, og ønsker 
ikke at vi som lystfiskere er på området. Har du 
kendskab til en mose eller sø, hvor der er fisk, og 
hvor der måske er mulighed for at vi i ROLK kan få 
lov til at fiske? Så kontakt Uffec@rolk.dk tlf. 40 53 
27 75. så undersøger vi muligheden. 

Mandag den 10. februar kl. 18 – 21.30 

Vær med til en spændende og informativ aften, 
hvor Lucas Msiska, Morten Manniche og Johan 
Bjerg deler ud af deres hemmeligheder og 
mangeårige erfaringer fra de sjællandske søer.  

Køb billet her: 

 

       Nyhedsbrev februar 2020 

      Generalforsamling i ROLK 

    Skarvregulering i fjorden 

Fluebindingsaften - Geddefluer 

 Nye fiskesøer – har du et bud? 

 Foredrag i februar – sø fiskeri 

http://flexbillet.dk/rolk/event/gc2ncg/register/token/6k1d
http://flexbillet.dk/rolk/event/gc2ncg/register/token/6k1d
mailto:Uffec@rolk.dk
http://flexbillet.dk/rolk/event/jq2zg5/token/7dlj


Med Tore S. Svendsen som ”primus motor” er det 
lykkes at få organiseret projekter. Samarbejdes 
gruppen med ROLK, DAFF2 (garnfiskerne), DTU 
Aqua, Fishing 
Zealand, 
”Foreningen til 
Ophjælpning af 
Fiskeriet i Roskilde 
Fjord” står bag 
dette spændende projekt. Vi får pighvar ynglen 
fra et klækkeri på Lolland, hvor moderfisk har 
levet i en saltkoncentration, som minder om 
Roskilde Fjord. Derfor er der meget større 
forhåbninger om, at de yngler, og vi på sigt kan få 
en stor bestand. Der vil blive en fredningstid på 
pighvar på min. 4 år. Gershøj Fritidsfiskerforening 
har tidligere udsat pighvar. Udsætning af fiskene 
vil ske her i foråret. 

Vi har lagt en masse nye aktiviteter op på 
hjemmesiden, tryk på ”Se flere aktiviteter”. Men 
her kan du se dem, der lige nu er planlagt. 

Februar: 

Onsdag den 5. Knivbygning – afslutning/læderskede 

Mandag den 10. foredrag - Det sjællandske søeventyr. 

Onsdag den 12. Waders foredrag, med Lars J. Hansen.  

Tirsdag den 25. Fluebindingsaften - geddefluer 

Marts: 

Tirsdag den 3. marts - Flueliner og knuder 

Torsdag den 12. marts – Generalforsamling 

Tirsdag den 17. marts – Møde naturen-lær at fiske 

Torsdag den 19. marts – Fluebindingsaften – kystfluer 

April:  

Søndag den 5. Fluekastekursus – for alle 

Tirsdag den 21. Fluebindingsaften - hornfiskefluer 

Dato: 2. juni (kl. 16.00) med hjemkomst til 
København mandag den 8. juni kl.10. 

Deltagerantal: 8 pladser (først til mølle) 

Vi kører i 2 biler men tager Oslobåden derop.  

Nu kan du opleve 
tørfluefiskeriet i 
elvene Glomma 
og Folla med 
ROLK i Norge. 

Vi bor igen på 
Langodden Gård ved Alvdal i Norge, som ligger 
ca. midtvejs imellem Oslo og Trondheim. Vi skal 
fiske i Glomma, som er en ret stor elv, samt i 
tilløbet Folla, som er en lidt mindre elv. Området 
byder på et fantastisk tørflue - og nymfefiskeri 
efter stalling og bækørreder.  Vi har lejet en stor 
hytte til 8 personer.   

Turen koster i alt 2700 kr. pr. person, alt inklusivt 
men uden mad om bord på færgen. Du betaler 
500 kr. i depositum ved tilmeldingen og 
restbeløbet opkræves den 1. maj 2020. 

Du kan læse mere om turen her. 

Reserver en plads her: 

Trekroner Bækken og Maglemose Å løber 
sammen og har direkte udløb i fjorden. Rune 
Hylby (formand for Grusbanden) og jeg havde et 
møde derude. Her er der meget sand, og der 
mangler gyde- /skjulesten. Rune laver nu en 
projektbeskrivelse, og ROLK sørger for kontakten 
til lodsejerne. Vi forventer at projektet kan starte 
omkring august. 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

 Pighvar udsætning i fjorden     Fisketur til Glomma i Norge 

Kalender: februar- marts - april  

    Restaurering af Maglemose Å 

https://langodden.no/no/hytter
https://drive.google.com/open?id=1B9yY5TOJhFaqxl_AMHSuP_u7YevxueR8
https://flexbillet.dk/rolk/event/r78f3k/token/8u35

