
 

              

 

           

 Af   Uffe Clemmensen 

Nu lysner det derude, og vi kan så småt begynde 
at mødes normalt igen. Set med ”lystfiskerbriller” 
har det også været en tid, hvor mange har fået 
interessen for vores dejlige sport. I denne måned 
har vi fået 4 nye indmeldelser, på trods af at alle 
vores aktiviteter har været lagt ned, det er jo 
herligt. Dette nyhedsbrev har en ekstra side, med 
bl.a. reklame for kommende aktiviteter efter 
sommerferien, hvor vi giver den ”gas”.  

Ja, lagde du mærke til det, ROLK har fået et nyt 
logo?  

Bestyrelsen 
besluttede sidste år, 
at vores gamle logo 
havde nogle 
begrænsninger ved 
trykning på tøj og div. 
Lars Broberg og Jørgen Lock Andersen satte sig på 
opgaven. Det er meget vanskeligt at skabe et nyt 
design, som også fortæller, hvad ROLK står for. 
Efter flere forslag blev det nye, du ser her, 
vedtaget af bestyrelsen. Vi håber, at I vil synes 
om det, det er allerede lagt ud på vores 
hjemmeside. Stor tak til Lars og Jørgen for deres 
flotte arbejde. 

Turbåden Svanen - som ROLK også med 
begrænset succes har brugt til fisketure, sejler 
ikke mere i fjorden. Båden fik desværre ikke den 
succes som bl.a. Nationalparken havde håbet. 
Der er forhandlinger med en anden turbåd.  

For nogle uger siden gennemførte vi igen en stor 
udsætning af vores egen 
smolt (fisk på 15-17 cm). De 
skal danne bagrund for den 
nye undersøgelse i 
samarbejde med DTU Aqua. 
Der blev udsat fisk tidligt 
om morgenen og sent om 
aftenen, hvor ca. 120 af 
dem havde fået indopereret en lille chip. 
Formålet er, at finde ud af om der er forskel på 
udsætningerne om morgenen og om aftenen og 
vigtigst af alt, hvorfor et lille antal overlever. 
Vores sidste undersøgelse viste, at aftenen gav en 
lidt bedre overlevelse. Dette finder vi ud af næste 
år, hvor Kristian Marr fra DTU, har udarbejdet 
resultatet af undersøgelsen. 

Fredag, den 12. juni kl. 16 -21  

Har du lyst til nogle fornøjelige timer med fiskeri 
med store 
fangstmuligheder, så 
inviterer ROLK dig og 
din familie med på en 
hyggelig fisketur til 
Ørsted: 
https://www.fisk-
golf.dk/ 

ROLK betaler for dit 
fiskekort og sørger for, at der er grillede pølser 
klar ca. kl. 18. I kan fange flotte regnbueørreder, 
og hvis du vil prøve at fange stør, sørger vi for en 
instruktør.  

Vi mødes kl. 16, hvor vi udleverer fiskekort til alle. 
Kan du først komme lidt senere, er det ikke noget 
problem, det finder vi ud af.  

Af hensynet til arrangementet er der tilmelding til 
fisketuren. Tilmelding her! 

          Nyhedsbrev juni 2020 

                Nyt ROLK logo 

  M/S Svanen sejler i Limfjorden 

               Chip i vores smolt   

   Fisketur til Ørsted Ørredvand  

https://www.fisk-golf.dk/
https://www.fisk-golf.dk/
https://flexbillet.dk/rolk/event/18k6ul


Lørdag, den 30. maj kl. 9 - Orø Campingplads 

ROLK vil gerne overholde 
de retningslinjer der er ved 
et fællesarrangement for 
foreningerne i øjeblikket. 
Derfor kører vi selv 
derover. Hvis du er junior 
og har brug for 
kørelejlighed, så kontakt 
uffec@rolk.dk  

Vi mødes ved Orø Campingplads, hvor der er flere 
super gode ”hot spot”, og hornfisk er der også. Vi 
fisker fra ankomst og til om eftermiddagen. Ved 
campingpladsen kan du evt. købe mad og 
drikkevarer. Se oversigt over Orø her:  

Fakta om turen: 

1. Alle fra ROLK kan deltage.  
2. Du sørger selv for en madpakke og 

drikkevarer. 
3. Vi benytter trækfærgen se sejlplan her: 
4. Du dækker selv div. omkostninger. 
5. ROLK´s juniorer kommer gratis med.  
6. Vi afslutter turen ca. kl. 14, men du er 

velkommen til at blive længere. 

          Du kan tilmelde dig turen her: 

På vores strande findes en række spændende og 
meget velsmagende planter, som har et tvist af 
salt og passer rigtig godt til 
en ny fanget fisk.  

Strand karse – Strandasters  
Strand trehage - Strand - 
vejbred. De er nogle af de 
meste kendte. Du kan finde inspiration og 
opskrifter på bl.a. https://www.naturbasen.dk/ 

 

Tirsdag, den 18. august kl. 18  

ROLK slår dørene op for en forrygende 
efterårssæson!  
Mød op til en 
festlig aften, tag 
børn, kone eller 
kæresten med. 
ROLK sørger for 
mad og drikke til 
denne aften. Vi 
starter med at afholde en generalforsamling, så 
vores foreningsgrundlag er på plads. Alle 
medlemmer vil få fremsendt indkaldelse til GF 
samt alt materiale i starten af august. Formanden 
læser ikke beretningen op, men der kan 
selvfølgelig stilles spørgsmål til denne. Vi 
forventer kl. ca. 18.45, at vi starter med at spise 
og hygger os resten af aftenen.  

Der er tilmelding til denne aften: Tilmeld dig her. 

Tirsdag den 18. august kl. 18:00  

Ordinær generalforsamling i ROLK 2020. 
Dagsorden, regnskab og forslag tilsendes alle 
medlemmer 14 dage før generalforsamlingen. 

Tusind tak til alle for de flotte og sjove billeder vi 
har modtaget i konkurrencen. Når vi har måttet 
undvære vores hyggelige hornfisketure, er denne 
konkurrence et godt alternativ. De to dommerne 
Gordon P. Henriksen og Bent Lund Hansen har nu 
valgt disse 3 vindere af konkurrencen. Præmier er 
Gordons nye bog ”Et liv i fisk”. Gordon vil også 
skrive en hilsen i bogen. Vinderne er: Lone 
Søndergaard, Klaus Bonde og Severin Bjerg. 

         Du kan se vinderbillederne her: 

 

            Kystfisketur til Orø  

   Pluk af naturens spisekammer 

   Grand Opening og generalforsamling 

       Generalforsamling i ROLK 

            Hornfiskekonkurrencen 

mailto:uffec@rolk.dk
https://drive.google.com/open?id=0B_s-SYTG657BQ3FwU0QwVXdyUjQ
http://%C3%B8stref%C3%A6rge.dk/sejlplan/
https://flexbillet.dk/rolk/event/p1twsr
https://www.naturbasen.dk/
https://flexbillet.dk/rolk/event/9a89ad
https://drive.google.com/open?id=1zJlWChICcAPS4N_Efqc1C3Pu5I7czYMi


Jeg efterlyste i foråret medlemmer, der kunne 
tænke sig at deltage i vores arbejde i klækkehuset 
sammen med ”Foreningen til Ophjælpning af 
Fiskeriet i Roskilde 
Fjord”.  

Få dage efter kunne vi 
etablere Fjordholdet. Vi 
er nu 5 personer, der har 
været med til bl.a. at fodre fisk, udsætning af 
vores små havørreder i å-løb i Lejre og Roskilde 
samt udsætning af smolt i forbindelse med den 
nye undersøgelse. Det har været dejligt at mærke 
den entusiasme, de alle har bidraget med. 

Du kan læse nogle af deres oplevelser her: 

Vi håber, at det kan inspirere andre medlemmer 
til at hjælpe ved nogle af vores andre aktiviteter. 
Du skal ikke være nervøs for, at vi tager ”hele 
armen”. En lille hjælp har også stor betydning for 
ROLK. Har I lyst til at være med, så skriv til 
uffec@rolk.dk 

August: 

Tirsdag, den 18. Grand Opening og generalforsamling 

Fluekastekursus og træning ved Lars Broberg. 

Datoen kommer snarest.  

Flere fluebindingsaften med Bent Lund Hansen.  

Datoer kommer snarest.  

September: 

Lørdag den 19. 

Endagstur til Stensåen Sverige. Vi må desværre aflyse 
overnatning i hytter i år. 

Onsdagsfisken (fisketure hver onsdag formiddag) 

Dato kommer snarest.  

Jeg opfordrer jer alle til at sende billeder og en 
tekst ind til mig omkring jeres fisketure. Læs her 
Peter Ravns historie. 

Fredag den 15 maj, tog 
jeg til Munkholmbroen, 
for at fiske efter 
Hornfisk, vejret var 
meget omskifteligt 
sol/regn blæst fra 
forskellige retninger, jeg 
var der ca. kl 9,30 og jeg 
fangede absolut ingenting!  

Læs Peters videre beretning her: 

Der har været et ønske fra bl.a. vores juniorer om 
at ROLK kom på Instagram. Det er klart nu og 
linket ligger også på vores 
hjemmeside nederst på siden 
sammen med Facebook. 

Så læg jeres fiskeoplevelser og 
andet op. 

#rolk_lystfiskerklub 

Det næste nyhedsbrev kommer til august, så juli 
måned er der ”dømt” sommerferie. Vi vil i løbet 
af juli måned komme med info på hjemmesiden, 
Facebook, Instagram og SMS, så du er opdateret. 

Bestyrelsen i ROLK ønsker alle 
en fantastisk dejlig sommer.  

Knæk & bræk Uffe 

 
 

      Fjordholdet - en stor succes 

            Foreløbig kalender  

   Den bedste fiskedag i mit liv !           

       Rigtig god sommer til alle!           

          ROLK - på Instagram 

https://drive.google.com/open?id=1twnjiJnrvt608vp99YUEELHHKGewQj91
mailto:uffec@rolk.dk
https://drive.google.com/open?id=1uPthqCoTg3vo5IH0n5k6KwGxW-8WKZrd
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