
 

 

 

   Af   Uffe Clemmensen 

Vi er på tærsklen til et nyt år med forhåbninger, 
oplevelser og glæde. Jeg tror, de fleste af os 
sidder og tænker på fremtiden, medens 
rådhusklokkerne ringer ind i det nye år. I ROLK 
har bestyrelsen allerede lagt en masse planer for 
det nye år hvor vi forsat vil styrke og udvikle 
klubben. Vi håber, vores medlemmer vil støtte op 
om vores kommende aktiviteter og give en 
hjælpende hånd, når der er brug for det. 

Tirsdag, den 7. januar - mandag, den 20. januar 
onsdag, den 5. februar. Alle dag kl. 18.30. 
Tilmelding: uffec@rolk.dk  senest den 4. januar. 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev tilbyder vi denne 
spændende aktivitet. At bygge sin egen kniv er 
noget helt særligt. ROLK har taget kontakt til 
knivbygger Per Glerup, 
som også var kursusleder 
sidst vi byggede knive. 
Per smeder selv sine 
knive og er meget 
anerkendt for sine klinger.  Praktisk info:  

1. Knivbladet kan købes hos Per. Priser fra ca. 450 
kr. 

2. Træklodser og læder kan også købes hos Per. 
Men du er meget velkommen til selv at tage 
noget med. 

3. Kurset er for alle, men som junior skal du min. 
være 16 år. Er du mellem 14-16 år, skal en af dine 
forældre deltage, ifølge Arbejdstilsynet, idet vi 
skal bruge roterende værktøjer. 

4. ROLK yder et tilskud på 200 kr. til juniorerne på 
køb af materiale til kurset. 

5. ROLK betaler alle udgifter til Per for ledelsen af 
kurset. 
Du kan læse Pers inspirerende oplæg om 
knivbygning her: 

De ”gæve” ROLK medlemmer, Elisabeth, Al, 
August, Jens, Jakobine og Pia, mødtes en kold 
efterårsmorgen ved Salvadparken, med et 
filmhold. Visit-Fjordland og Roskilde Kommune 
ville med en lille 
film vise 
stemningen ved 
lystfiskeri i 
fjorden. Jakobine 
fangede denne dag sin første havørred, og den 
kom selvfølgelig med på filmen. Tak til alle fra 
ROLK, som var med til at skabe denne dejlige film. 

Du kan se filmen her: 

Lørdag den 11. januar. Kl. 7-12 
 
Turen går fra Helsingør og 
mon ikke Øresund 
”gemmer” på nogle torsk. 
Der er også mulighed for 
at fange makreller og sild.  
Pris: Voksen 300 kr. Juniorer150 kr. 
Tilmelding til Michael S. Olesen: michael@blum-
olesen.dk tlf. 40338407.   Husk at oplyse at du 
kommer fra ROLK! 
Mødested: Helsingør Nordhavn bro 20 

Torsdag den 23. januar kl. 19 - 21 i klubhuset. 

Bent og Lars er klar 
igen med nye 
spændende 
udfordringer med 
fluegrejet. Alle kan 
være med, også selv 
om du aldrig har 
bundet en flue før. 

ROLK har alt materiale, så mød blot op. Der er 
kaffe og småkager. 

       Nyhedsbrev januar 2020 

  Knivbygning i januar - februar 
 

  Film om lystfiskeri – med ROLK      

        Fluebinding – å fluer 

       Havfisketur med Jaws  

mailto:uffec@rolk.dk
https://drive.google.com/open?id=1BKdXH4Eg_ekH7jgMSmG3Ih1Kcu70xuiT
https://drive.google.com/open?id=1BKdXH4Eg_ekH7jgMSmG3Ih1Kcu70xuiT
https://vimeo.com/376829652/50567323ba


Der er travlhed i klækkehuset. Vi er i fuld gang 
med at sikre årets produktion af havørreder, og 
det ser rigtig godt ud. Indtil nu er der 6 -7 kg æg, 
og vi forventer, at der i den kommende tid 
kommer endnu flere moderfisk op i trappen. 
Sammen med ”Foreningen til Ophjælpning af 
Fiskeriet i Roskilde Fjord” bliver der med ”kolde 
fingere” skabt nyt liv af havørreder. Jon S. 
Svendsen fra DTU Aqua, 
har også indopereret 
transmitter i 26 fisk. Her 
forventer, vi at flere kan 
blive udstyret med disse, 
så vi kan følge deres færd 
og udvikling i fjorden. Du 
kan lige nu opleve 
gydende fisk i 
Gedebækrende ved golfklubben, hvor vores 
klækkehus er. 

Mandag, den 13. januar kl. 18 – 21.30 

   Hvorfor elsker vi lystfiskeri så højt? 

Sted: Roskilde Sejlklub 
– Strandgade 12 – 4000 
Roskilde. Pris: 125 kr. I 
prisen er en lækker ret 
fra den Vietnamesiske 
Street Food restaurant 
AN NO i Roskilde samt en øl eller sodavand. Du 
kan læse hele Gordons oplæg til foredraget her: 

Køb billet her: 

Med start onsdag den 8. januar kl. 9 

Hvis du vil lære nye fiskesteder at kende sammen 
med hyggelige kammarater, så Kan du tage med 
på disse ture. Kontakt Jens på 2872 8414 eller 
Jørgen på 6168 3855. Så kan du få at vide, hvor 
fisketuren går hen. 

ROLK’s kasserer Harry vil i løbet af januar sende 
en opkrævning af kontingent ud til os alle. Med 
dit medlemskab i ROLK og DSF støtter du vores 
fortsatte arbejde for naturen, miljøet og fiskeriet, 
samt alle de aktiviteter og arrangementer der 
foregår i klubben. Derfor er din støtte og 
medlemskab vigtig for os. Bestyrelsen arbejder 
hele tiden på at udvikle klubben. Så glæd dig til et 
spændende 2020. 

Mandag den 10. februar kl. 18 – 21.30 

Sted: Roskilde Sejlklub – Strandgade 12 – 4000 
Roskilde. Pris: 125 kr. I prisen er en lækker ret fra den 
Vietnamesiske Street Food restaurant AN NO i 
Roskilde samt en øl eller sodavand. Foredraget er 
også for ikke ROLK - medlemmer. 

     Det sjællandske søeventyr  
Sjælland er spækket med spændende søer, og 
med den rette tilgang og teknik kan man rende 
ind i et eventyrligt og action fyldt fiskeri, og hvor 
der er chancer for gedder over 10 kg. 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. Foredraget 
tager udgangspunkt i geddefiskeri fra båd og 
gennemgår bl.a. årstidernes mest effektive 
fiskepladser, bådgrej og den fiskemetode der har 
vist sig at være særlig effektiv på de Sjællandske 
søer. Dette krydres med en omgang 
røverhistorier, gode billeder og masser af 
videomateriale. 
Køb billet her: 

     Klækkehuset – fuld af liv    

Foredrag i januar – med Gordon 

 Onsdagsfisken – så er vi klar! 

          Kontingent for 2020 

   Foredrag i februar – sø fiskeri 

https://drive.google.com/open?id=1CvXv2-NycSiT4K4EQxn-u-LA86t1p7rV
https://drive.google.com/open?id=1CvXv2-NycSiT4K4EQxn-u-LA86t1p7rV
http://flexbillet.dk/rolk/event/ggf7o2
http://flexbillet.dk/rolk/event/jq2zg5/token/7dlj


Onsdag den 12. februar kl. 19-21 i 
klubhuset 

I kender det sikker godt, pludselig mister man lidt 
fodfæste, når man færdes på kysten iført waders. 
De er tunge, og stenene er glatte. Jeg har fået 
flere opfordringer til at ROLK tager dette emne 
op. Læs her en lille beretning fra Peter. 

”Hej Uffe, tak for dit nyhedsbrev, jeg var i  fredags 
eftermiddag i  Færgelunden og fiske et par timer, jeg 
stod i  mine waders med vand op ti l  midt på låret, da 
jeg beslutter mig for at tage hjem og vender mig om 
for at gå ind ti l  bredden, falder jeg forlæns over en 
stor sten...jeg har store problemer med at komme op 
og stå fordi støvlerne bliver ved med at ryge op i  
overfladen. Jeg går heldigvis ikke i  panik og efter l idt 
kamp kommer jeg op at stå ved hjælp af mit fangstnet, 
jeg tænker om man i Rolk kunne undervise i  hvad man 
gør hvis uheldet er ude, hvis man har gjort det 
tidligere, kunne det måske været godt for nye 
medlemmer. Det var for mig en slem forskrækkelse og 
det var nok sidste gang jeg var ude og fiske med 
waders alene”   Venlig hilsen Peter Ravn 

Interaktiv foredragsaften med fokus på waders 
 
Kom og hør hvordan 
Certificeret Fiskeguide 
Lars Juel Hansen 
bruger sine waders 
optimalt på kysten, 
elven eller i åen. 
Lær hvordan du sikkert wader på kysten/elv eller i 
åen. Lars vil også komme ind på de 
sikkerhedsregler man skal tænke på når man 
bruger waders. Lars vil også komme ind på de 
fordele der er ved at bruge waders under sit 
fiskeri. Foredraget bliver selvfølgelig krydret med 
en masse gode historier fra fisketurer.  
 
Foredraget er for alle. Vi tror, der er meget stor 
interesse for dette foredrag, og vores plads i 
klubhuset er jo begrænset, derfor er der 
tilmelding til dette. Du kan tilmelde dig til denne 
aften her. uffec@rolk.dk eller 4053 2775.  

Senest den 9. februar. 

Vi er rigtig glade for vores nye hjemmeside, 
hvor bl.a. et af formålene er at give dig 
mulighed for at se en række arrangementer 
flere måneder frem. Bestyrelsen har netop 
sammensat en række aktiviteter. I starten af 
januar vil du således kunne se en lang række 
aktiviteter og nyheder, og nye lægges op 
efterhånden. 

        Du skal huske at trykke på to felter: 

               Nyheder og Aktiviteter 

Herved kan du så se det hele på en gang og få 
det fulde overblik. 

Bestyrelsen har på vores sidste møde besluttet, 
at vi gerne vil have en fornyelse af vores gamle 
logo. Klubben blev etableret søndag den 7. april 
1952. Her var geddefiskeri i de små lokale søer 
hovedbeskæftigelsen. I dag er ROLK meget 
mere inden for fiskeri, natur og miljø. Så en 
fornyelse af vores logo er på sin plads, med 
respekt for det ”gamle” logo i den digitale 
verden. Vi vil kontakte 
Roskilde Tekniske Skole, 
grafisk afdeling, som ved 
flere lejligheder har 
udført opgaver for os, 
bl.a. vores flyvers. Har du 
en rigtig god ide til denne 
fornyelse, er du meget velkommen til at 
kontakte: uffec@rolk.dk  På forhånd tak! 

Jeg vil med dette nyhedsbrev ønske alle 
vores medlemmer et fantastisk nyt og 
spændende NYTÅR!  

 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

    Undgå ulykker med waders ROLK´s hjemmeside – se det hele 

     Fornyelse af ROLK´s logo  

mailto:uffec@rolk.dk
mailto:uffec@rolk.dk

