
 

              

 

           

                               Af   Uffe Clemmensen 

Selvom bladene på træerne stadig er grønne, 
sniger efteråret sig alligevel ind. Med ”virus” i 
vores baghoveder må vi være sammen med 
ansvar. ROLK vil overholde alle myndighedskrav, 
der bliver pålagt os. Men vi forsøger at 
gennemføre så mange af vores planlagte 
udendørs aktiviteter som muligt.  

 Lørdag, den 3. - 4. okt. kl. 8 – 16 begge dage. 

Der er stadig pladser for ROLK - medlemer til 
denne spændende fiskeevent i Kattinge Vig. 
Hvis du vil 
deltage, skal du 
fyldt 14 år. Har du 
kun mulighed for 
at deltage en af 
dagene, er det 
også OK. 
 
Seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua vil 
undersøge skarvens indvirkning på havørreder i 
størrelsen ca. 25 - 40 cm. Der skal fanges ca. 100 
fisk, og en stor 
del af disse 
bliver udstyret 
med en 
radiosender.  
 
        Du kan tilmelde dig til fiskeevent her:  
Efter tilmeldingen vil du modtage en nærmere 
information.  

 
 

Efteråret indvarsler også tiden for vores 
havørredere der vil op i å-løbene og gyde. Denne 
periode fra nu af og frem til måske slutningen af 
december har overordentlig stor betydning for 
vores udsætninger af havørredyngel til næste år. 
Jeg vil derfor opfordre jer alle til at genudsætte 
en gydefarvet fisk. Den har ingen værdi som 
spisefisk, men 
vigtig i avlen. Er 
fisken sølvblank 
kan den godt 
tages med 
hjem.  

I denne periode oplever vi desværre ulovligt 
fiskeri. Det kan være fra kysten i fredningszoner 
eller med garn. Som lystfisker har vi alle en 
forpligtigelse til at være på ”vagt” over for dem, 
der ikke kan finde ud af det. Hvad kan du gøre? 
Anmeld altid ulovligt fiskeri til Fiskerikontrollen. 
De har en hjemmeside, hvor du fra din mobil kan 
indberette. Se her: 
https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk/#6/55.636
/12.104    

 

Arne Lauritzen fra ROLK er blevet valgt ind i DSF 
hovedbestyrelse på kongressen den 19.sept 2020 

Der skal lyde et 
kæmpe stort tillykke 
til Arne med valget. 
Arne kommer til at 
gøre en forskel med 
sin interesse for 
lysfiskeriet og naturen. At ROLK nu har et 
bestyrelsesmedlem i DSF styrker vores position 
som klub i DSF. Vi ønsker Arne held og lykke med 
arbejdet. 

     Nyhedsbrev oktober 2020 

     Forsknings- og fiskeevent 

      Fredningszoner i fjorden 

          Arne Lauritzen i DSF       

https://flexbillet.dk/rolk/event/q88grp
https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk/#6/55.636/12.104
https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk/#6/55.636/12.104


Lørdag, den 17. oktober kl. 10 i klubhuset. Vi 
forsøger samkørsel. 

Hvis du selv vil køre derud er her adressen på   
P-pladsen, hvor turen starter. 
https://map.krak.dk/m/glAwP 
 
Jacob Porse en rigtig dygtig lystfisker i ROLK. Men 
Jacob har siden han var en lille knægt lært at 
samle på svampe med sin familie. At vi bruger 
naturens resurser giver en rigtig god mening og 
gerne sammen med fisk. Jacob vil tage os med ud 
omkring Bistrupskoven, hvor han vil introducere 
os i svampenes ”hemmeligheder”. Det bliver en 
hyggelig og lærerig tur. 

Husk: Varmt tøj 
og kaffe. Tag 
gerne en lille 
kniv og kurv 
med til 
svampene. 

Efter turen i skoven mødes vi i ROLK´s klubhus, 
hvor vi laver noget let mad med de svampe og 
planter, vi har fundet på turen. ROLK sørger for 
tilbehør og drikkevarer. 

Der er tilmelding til denne tur: 
porse.jacob@gmail.com tlf. 91 89 85 10               

             Kommende aktiviteter 

30. september:” Ugefisken” starter op 

3.- 4. oktober: Forskning/fiskeevent Kattinge Vig 

17. oktober: Svampetur for alle i ROLK 

25. oktober: Guidet kystfisketur med Lars Broberg 

1. november: Havfisketur fra Vedbæk med M/S Jaws 

Følg med i det hele på hjemmesiden: https://rolk.dk/ 

Facebook: https://www.facebook.com/rolk.fisk/ 

Jeg har været på besøg hos Arne Hansen. Han har 
været medlem i ROLK i 65 år, og er dermed det 
ældste medlem, og han er i dag 80 år. Et 
medlemskab i en klub i så mange år er ganske 
unikt og vidner om en person med en stor 
loyalitet. Arne har et ønske om at støtte op 
omkring lystfiskeriet, som har været en stor del af 
liv.  

På trods af sygdom er Arne 
stadig aktiv som lystfisker og 
var bl.a. med til ROLK’s 
familiefisketur i juni til 
Ørsted P&T i år. Hans 
”præmieskab” vidner om en 
person, som er en dygtig 
lystfisker. Her står mange 
flotte præmier, der igennem 
årene er vundet. Arnes 
første fiskehjul var et Quick Junior. Det var en 
miniudgave af de fastspolehjul, vi har i dag, og 
det var, hvad der var råd til som bydreng. 

Du kan læse Arnes fortælling her: 

Du kan se en række billede her: 

I næste måned besøger jeg også en af vores andre 
”legender” Erik Balle. 

      Har du fået den nye Cap ?       
Vi glæder os til at udlevere ROLK´s nye Cap, som 
er blevet rigtig godt 
modtaget. Vi har mulighed 
for at udlevere den ved 
vores aktiviteter. Jeg 
håber vi ses! 

 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

            Svampetur i ROLK    Medlemskab gennem 65 år          

https://map.krak.dk/m/glAwP
mailto:porse.jacob@gmail.com
https://rolk.dk/
https://www.facebook.com/rolk.fisk/
https://drive.google.com/file/d/1Xst5BoT_D0Ui38-ACOAmAW5KjT6kbulA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUZpIdg2Kmrk5iSU-3_EWf_Knq2F-enX/view?usp=sharing

