
 

              

 

           

  Af   Uffe Clemmensen 

Jeg håber, alle har haft en sjov og spændende 
sommerferie i det danske land. Det positive ved 
at ikke mange rejser udenlands i år er, at de kan 
opleve vores fantastiske smukke land med 
muligheder for skønne oplevelser hver dag. Med 
det første nyhedsbrev her i efteråret håber jeg, 
du kan blive inspireret til at deltage i vores 
aktiviteter. 

Vi har en rigtig glædelig nyhed til alle vores 
medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at alle 
nuværende og nye medlemmer kan få en lækker 
Cap samt stickers 
som medlem i ROLK.  

Vi har fået broderet 
og trykt med det nye 
ROLK logo. Du kan 
glæde dig til at 
modtage disse.  

Der udleveres 1 stk. Cap og 2 stk. stickers pr. 
medlem. Ønsker man at købe en ekstra Cap, er 
det til vores produktionspris på 100 kr. pr. stk.  

De nye gaver bliver 
udleveret i forbindelse 
med alle vores aktiviteter i 
den kommende tid. Så mød 
op og modtag gave. Det er 
desværre alt for dyrt at 
sende rundt med posten. 

Så faldt det hele endelig på plads. Nye frednings 
og fiskebestemmelser, er meget kompliceret og 
mange der skal 
høres. ROLK har 
sammen med vores 
samarbejdspartner i 
fjorden også 
arbejdet for at sikre 
et bæredygtigt 
fiskeri. Det har 
betydet flere fredningsbælter og en 
begrænsning af 3 havørred på fisker pr. dag. 
Dette gælder alt fisker syd fra Eskilsø. Husk dette, 
det koster 2500 kr. at overtræde dette forbud 
ved besøg af Fiskerikontrollen. Du må meget 
gerne dele dette budskab til andre lystfiskere du 
møder på kysten, så vi kan få spredt budskabet 
ud.  

Du kan læse hele bekendtgørelse her:  

Nu kan du også finde ROLK på YouTube, vi har 
oprettet en ny kanal, hvor der kommer nye ting 
til hen af vejen. 
Der bliver 
droneoptagelser 
af vores 
fiskevande, på 
den måde kan 
man få et langt bedre overblik og disse end ved 
blot at se på et kort. Vi vil også lægger 
video/droneoptagelser ved nogle af vores 
aktiviteter.  

Se den nye kanal her: 

Du er meget vedkommen til at støtte dette nye 
initiativ med at abonnere på kanalen. 

 

 

        Nyhedsbrev august 2020 

 Nye klub Caps og stickers til alle  

    Ny fiskeri bekendtgørelse 

           ROLK -  YouTube kanal 

https://drive.google.com/file/d/1ZhkEVDkdYjFkT-lw5hTaSECKtWep9tXw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBgZOs912ZOsrRwj_yhomZQ?fbclid=IwAR38Mi_4TyM4jAJ3LIrWgK8p9EH-F8nGu2krNcYatM_mjiUFYOx_a-l5qps


ROLK fik en henvendelse fra Gundsø 
Sportsfiskerforening om, at de gerne vil støtte 
vores arbejde 
med udsætning af 
havørreder i 
fjorden. ROLK´s 
bestyrelse er 
utrolig glade for 
støtten på 5000 kr, som udelukkede vil gå til at 
styrke udsætningerne. Der bruges mange 
resurser på dette arbejde, og med denne 
donation kan vi styrke indsatsen. ROLK vil invitere 
GS - forenings medlemmer ud til klækkehuset og 
fisketrappen, så de kan følge med i dette arbejde. 

ROLK ønsker at give alle vores medlemmer en 
rigtig god oplevelse ved vores aktiviteter. På den 
baggrund vil I opleve, at vi beder om tilmelding til 
flere aktiviteter. Dette er også af hensyn til den 
person, som har ansvaret for, at det hele skal 
fungere. Vi håber derfor på jeres forståelse, når 
vi beder om tilmelding på en mail eller via vores 
Flexbillet system. På forhånd mange tak! 

 

       Kommende aktiviteter! 

Grand Opening / Generalforsamling  

 Tirsdag den 18. august kl. 18 

Mød op til en festlig aften, tag børn, kone eller 
kæresten med. ROLK sørger for mad og drikke 
denne aften. Vi starter med at afholde en 
generalforsamling, så vores foreningsgrundlag er 
på plads. Vi forventer kl. ca. 18.45, at vi starter 
med at spise og hygge os resten af aftenen.  

Der er tilmelding til denne aften: Tilmeld dig her. 

 

Havfisketur med M/S Jaws fra Vedbæk  

Lørdag den 15. august kl. 12-17 

Er du til havfisketur på Øresund, så er det nu, du 
skal tilmelde dig. ROLK 
har 15 pladser. Vi sejler 
fra Vedbæk, og mon 
ikke Øresund ”gemmer” 
på nogle flotte 
sommertorsk. Der er også mulighed for at fange 
makreller og sild. Vi vil forsøge samkørsel. 

Pris: Voksen 300 kr. For ROLK´s juniorer er turen 
gratis. Juniorer tilmelder sig hos uffec@rolk.dk 
eller tlf. 40 53 27 75. 

 

 Familie -/juniorfisketur til Skansehage   

Lørdag den 22. august kl. 7.30 – ca.15 

ROLK har lejet en minibus til 9 personer, men I er 
meget velkommen til selv at køre derop. 
Fiskepladsen: Spidsen af 
Skansehage fisker godt 
det meste af året, men 
specielt 
sommermånederne er 
gode. Waders er ikke nødvendige, da der er dybt 
vand tæt under land. Der er godt med fiskeri 
efter fladfisk, makrel og ørreder. Du kan læse om 
steder her: 

I sørger selv for madpakker, drikkevarer til turen. 
ROLK tager forskelligt fiskegrej med, som I kan 
låne. Der er tilmelding til turen: Juniorleder 
Michael fisker@rube.dk tlf. 22 46 27 64.  

 

 

Knæk & bræk  

Uffe 

 

     Tilmeldinger til aktiviteter?  

   Flot støtte til havørrederne 

https://flexbillet.dk/rolk/event/9a89ad
mailto:uffec@rolk.dk
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/skansehage/
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/skansehage/
mailto:fisker@rube.dk

