
 

              

 

           

  Af   Uffe Clemmensen 

Så kom vi i gang efter sommerferien med en 
forrygende fisketur med M/S Jaws. Sikke mange 
fisk der blev fanget i sommervarmen. Jeg håber 
du/I er klar til en række af vores aktiviteter her i 
efteråret med nye spændende områder. Derfor 
et udvidet Nyhedsbrev. 

På den ordinære generalforsamling den 18. 
august er der sket en del ændringer i bestyrelsen. 
Vi har en stærk bestyrelse i ROLK, og det nye hold 
vil forsætte arbejdet med den udarbejdede 
strategi for klubben.  

1. Gordon P. Henriksen har stor succes i sin 
virksomhed og ønsker derfor mere tid til 
denne. Gordon vil forsat hjælpe til på 
forskellige områder. 

2. Arne Lauritzen vores sekretær, som 
virkelig har få sat skik på 
referater/dagordner osv. Arne og hans 
kone er desværre flyttet til Aabenraa. 

3. Jørgen Seider har ønsket mere tid med 
familien. Jørgen vil forsat hjælpe til, hvor 
der er behov. 

4. Per Sannerud manglende desværre tid. 
 
På ROLK´s vegne vil jeg sige en kæmpe 
stor tak til de afgående medlemmer for 
deres arbejde, der på hver sin måde har 
været med i udviklingen af klubben. 
ROLK´s store fremgang er skabt af en 
aktiv bestyrelse og klubstrategi, som er i 
”takt” med vores medlemmer. Vi oplever 
flot medlems fremgang selv i disse virus 
tider, og det er virkelig glædeligt. 

 

1. Formand Uffe Clemmensen 
2. Næstformand Lars Broberg 
3. Kasserer Harry Carstensen. 
4. Bestyrelsesmedlem Jørgen Lock - 

Andersen 
5. Bestyrelsesmedlem Bent Lund Hansen 
6. Bestyrelsesmedlem Michael Hanghøj 

Larsen. 
7. Bestyrelsesmedlem (ny) Anders 

Ekstrand Rasmussen 
8. Suppleant (ny) Lone Søndergaard 
9. Suppleant (ny) Klaus Bonde 

Se de nye medlemmer på hjemmesiden. 

      Søndag den 13. september kl. 12-16    

                   Roskilde Oplevelseshavn - ROH 

Vi håber, at se rigtig mange af vores 
medlemmer denne dag. Mød op til nogle 
festlige timer for hele familien.   

• Vi steger fiskefrikadeller. 
• Der ryges fisk og bages brød i vores 

anlæg på havnen. 
• Vi trækker lod om en række 

fiskepræmier til børnene. 
• ROH´s biolog Maria vil fortælle om 

fjordens fisk og natur. 

 
 

 

 

     Nyhedsbrev september 2020 

      Ændringer i bestyrelsen 

        ROLK´s nye bestyrelse 

       Lystfiskeriets Dag 2020 



 Søndag den 13. september kl. 12-16 

     Roskilde Oplevelseshavn - ROH 

(Arrangementet er sammen med Lystfiskeriets Dag) 

ROLK deltager i år i projektet: 

 ”Vilde Middage” – Lær om naturens   
spisekammer i fjord og skov. 

Du kan melde dig til en 
interessant guidet tur i 
skoven eller ved fjorden. 
Her vil du sammen med 
en naturvejleder 
indsamle ting og lære om 
naturens spisekammer.  

Efter ca. 1½ time samles 
vi alle på havnen igen. 
Her venter kokken Andreas Sørensen, hvor vi 
sammen laver mad af det, I har indsamlet. Fisk 
indgår selvfølgelig i menuen. 

 

Det er gratis at deltage. Der pladser til ca. 30 
personer. Du kan læse om eventen ”Vilde 
Middage” her: https://www.vildmad.dk/dk 

Tilmelding til ”Vilde Middage” her: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag den 29. september kl. 19 - 21 
 
Kystfluer til efterårets havørreder. 
Bent Lund Hansen er igen vores ”guide” disse 
aftener. Har du aldrig prøvet at binde en flue før, 
så er her muligheden, alle kan være med. Vi 
mødes i 
klubhuset, og 
ROLK sørger for 
kaffe og 
småkager. Der 
er ikke 
tilmelding til disse aftener. 
De andre aftener er: 
Torsdag den 29. oktober kl 19. Å - fluer. 
Onsdag den 25. november kl 19. Gedde – fluer. 
 
Tilmelding: bent@l-hansen.dk Tlf. 20 75 18 90 

Lørdag den 19. september kl. 7.30. Mødested 
klubhuset. Hvis du vil køre direkte derover, er 
det ok. 

Vi tager igen i år til 
Stensåen, der byder på 
en fantastisk natur og 
spændende fiskeri 
efter havørreder og 
laks. I disse virustider har ROLK besluttet, at det 
bliver en endagstur, i stedet for at vi lejer hytter. 
Fiskekort koster 100 kr. for hele dagen. Vi 
forsøger at lave samkørsel, i det omfang det er 
muligt. 

Der er tilmelding til 
turen her: 
Uffec@rolk.dk  

Tlf. 40 53 27 75. 

Læs her fakta om 
Stensåen: 

 

 Fisketur til Stensåen -Sverige 

               ” Vilde Middage”         Fluebinding - for alle! 

https://www.vildmad.dk/dk
https://flexbillet.dk/rolk/event/4u38yi
mailto:bent@l-hansen.dk
mailto:Uffec@rolk.dk
https://drive.google.com/file/d/1eevv3OkRsphvT3Mo8PlBm0C8xAVrFbfm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eevv3OkRsphvT3Mo8PlBm0C8xAVrFbfm/view?usp=sharing


Lørdag den 12. september kl. 9  

Mødested Slæggerupvej 101. Parkering på øst 
siden af vejen. 

Efter et flot 
forarbejde af bl.a. 
Rune Hylby fra ” 
Grusbanden”, er 
alle tilladelser nu 
på plads. Det 
betyder, at 
arbejdet kan gå i 
gang med udlægningen af de mange tons gyde-
/skjulesten. Dette skal være på plads inden 
opgangen af havørreder i november/december. 
Med denne restaurering kan vi igen fortsætte 
arbejdet med at styrke vores havørredbestand i 
fjorden. Restaurering af de små vandløb har vist 
sig at have en stor effekt på udbredelsen af 
havørrederne. Projektet er skabt i samarbejde 
med ROLK, Fishing Zealand, Roskilde Kommune 
og ”Grusbanden”. 

Hvis du vil opleve 
hvordan elfiskeri 
foregår, er der 
muligheder for dette 
torsdag den 3. 
september kl. 8.30. 
Adressen er den 
samme. 

ROLK har drøftet en ny aftale med Jan & Bo 
Lystfiskershop. ROLK - medlemmer kunne få 10% 
rabat. Denne aftale har skabt nogle uheldige 
situationer i butikken, når andre kunder var 
tilstede. Derfor ophørte denne aftale.  

Jan & Bo tilbyder nu flere gange om året at åbne 
butikken efter lukketid, hvor ROLK - medlemmer 
kan købe ting med noget større rabat. Vi 
informerer selvfølgelig om disse arrangementer. 

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

Så kan du glæde dig til en helt unik fiskeevent i 
Kattinge Vig. 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. 
Efterfølgende skal et fly 
opsamle signaler fra fiskene og lokalisere, hvor 
disse er. Det er et EU støttet projekt. 
 Du kan læse om projektet her: 
 
Vi håber, at mange ROLK- medlemmer vil være 
med på denne unikke fiskeevent. 
Hvis du vil deltage, skal du være over 14 år. 
Vi har brug for ca. 30 deltagere, så først til 
”mølle”. 
 
    Du kan tilmelde dig til fiskeevent her:  
Efter tilmeldingen vil du modtage en nærmere 
information.  
 
Indsamling af plast/affald! 
I forbindelse med gennemførelsen af 
fiskeeventen, vil vi sætte fokus på plastforurening 
ved fjorden. Alle lystfiskere der deltager, vil efter 
endt fiskeri samle plast på vejen hjem: 
#Plasticinthebasket 

Roskilde Kommune og Fishing Zealand har 
besluttet at give en flot linekurv til alle, der 
deltager. DTU Aqua vil ligeledes også give et flot 
fiskenet til 
deltagerne. 
 

 

 

Knæk og bræk     

Uffe 

 Restaurering af Himmelev Bæk   Kæmpe forsknings og fiskeevent 

        Klubaftale med Jan & Bo 

https://drive.google.com/file/d/14aGRVVptU2SaVw6QEtHK6z04E_5uDwyK/view?usp=sharing
https://flexbillet.dk/rolk/event/q88grp

