
 

              

 

               Af   Uffe Clemmensen 

 

Kære medlemmer, så sker der endelig noget, så 
”boblen ” kan sprænges, og vi kan mødes igen. 
Bestyrelsen melder ud med arrangementer, så 
snart det er muligt, at vi kan gennemføre dem, og 
der er spændende ting på vej. 

Peter Kristensen har skrevet en spændende, lidt 
skræmmende men også en poetisk historie fra 
hans sidste fisketur i 2020. 

D. 27. november var en 
meget smuk dag! Solen 
skinnede, vinden var svag, 
spredte skyer over den blå 
himmel. Det var fredag 
eftermiddag og på vejen ud 
mod spidsen, hvor fredningen 
ved Salvadparken slutter, 
mødte jeg flere, der gik indad mod P pladsen. Folk 
hyggede sig og gik tur i det gode vejr. 

Jeg gik i vandet, hvor jeg kunne se nedad Salvad 
næsset og så frem til en skøn solnedgang. Længst ude 
gik en familie på 5 og midt på stykket to personer, der 
senere viste sig at være to kvinder. Jeg satte min 
vadestok i vandet og gik ud i det kolde klare vand, hvor 
en stor flok svaner rodede op i bunden. Et godt tegn. 
Jeg hægtede min vadestok i bæltet, da jeg havde 
passeret området med sten; sikrede mig at 
fangstnettet og min lille rygsæk hang rigtigt på 
skuldrene. Min nye bombada opsætning foldede sig 
ud og ramte vandet et godt stykke ude. Kobberbassen 
må have glimtet smukt i solen og det klare vand nær 
de skygge områder, jeg søgte at ramme sandbund, let 
riflet af vandets bevægelser kunne jeg ikke nå at sætte 
i vandet; og vade stokken hang i bæltet! 

Læs Peters’ videre historie her: 

Lørdag den 10. april kl. 10 -15  

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. 14 I kan 
fange flotte regnbueørreder, 
og hvis du vil prøve at fange 
stør, sørger vi for en instruktør.  

Vi mødes kl. 10, 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, og vi skal overholde et 
forsamlingskrav på max. 25 personer. 

Du kan tilmelde dig her: 

Onsdag den 14. og 27. april kl. 18. 

Inden forårets fiskeri er det måske en god ide at 
få opfrisket dit fluekast. Hvis du er helt ny, og 
gerne vil lære det, så sæt disse datoer i 
kalenderen. Der vil 
også være mulighed 
for at få instruktion i 
2- hånds fluekast. 

Lars Broberg og hans 
hjælper er klar igen til at hjælpe med at finpudse 
dit fluekast. Træningen sker på den store 
græsplæne før Veddelev Havn. Det er gratis at 
deltage, men der er tilmelding til kurset. Ved 
tilmeldinger under 5 personer bliver kurset aflyst. 

Du kan tilmelde dig her: 

          Nyhedsbrev april 2021 

          Året sidste fisketur ! 

     Fisk & hygge event i Ørsted 

     Fluekastetræning for alle 

https://drive.google.com/file/d/16H4eUX_moRTVMT8SPGf7vhZ407aM7Nrh/view?usp=sharing
https://www.fisk-golf.dk/
https://flexbillet.dk/rolk/event/bmm6rl
https://flexbillet.dk/rolk/event/ab6qe3


Søndag den 2. maj kl. 10 - 15 

Turen er for hele familien, og vi besøger et nyt 
fiskeområde. ROLK sørger for at tænde bålet og 
lave noget mad, samt drikkevarer. Skuldelev 
Grusgrav ligger ved den naturskønne Skuldelev 
Ås, der strækker 
sig helt ud til 
Roskilde Fjord, 
og der skulle 
være en 
vandresti ad 
åsen. Der har 
tidligere været 
foretaget grusgravning, og det er selve 
grusgravsområdet, der nu er omdannet til et 
smukt område med 2 fiskerige søer. Der kan 
fanges gedder, aborrer, karper, sudere og flere 
andre arter. 

 Tilmelding til turen her: 

Bestyrelsen i ROLK har besluttet, at vi igen i år 
udsætter vores generalforsamling. 

Som i 2020 afholder vi denne i forbindelse med 
Grand Opening tirsdag den 17. august. Nærmere 
info kommer senere. 

Biolog Peter W. Henriksen (Limno Consult) har i 
2020 gennemført en bestandsundersøgelse om 
ørredbestandens 
udvikling i Langvad Å –
systemet Undersøgelsen 
er gennemført for 
Roskilde og Lejre 
Kommuner. 

 

Læs hele den spændende rapport her: 

På trods af en mindre opgang af moderfrisk er 
der nu ca. 5000 små nye havørreder i 
klækkebakken. De fleste 
er nu klækket, og om ca. 
3 uger begynder vi at 
fodre dem. ROLK`s 
Fjordhold er klar til at 
hjælpe. 

 

Jeg hedder August og har været medlem af ROLK 
i en del år nu, 
hvis jeg husker 
rigtig blev jeg 
medlem i starten 
af 2015, for at få 
nye venner og få 
mere styr på fiskeriet. Sidenhen er det udviklet 
sig til stærke venskaber, jeg 
aldrig ville være for uden. 
Emil Hansen fra klubben er 
blevet en af mine tætteste 
venner og vi ses rigtig ofte 
privat og får fikset og bruger 
aftnerne på at høre plader, 
en hobby vi begge deler. 
Lige for tiden går vi også på 
efterskole sammen, hvor vi 
får fisket Gudenåen tynd efter gedder.  

Her kan du læse August`s videres fortælling her: 

 

 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

      Fisketur med hygge og bål 

   Generalforsamling er udsat! 

           Nyt liv i klækkehuset 

 August Tornquist - en ROLK junior  

   Fiskebestandsundersøgelse 

https://flexbillet.dk/rolk/event/hvckkf
https://drive.google.com/file/d/19dBq2lawQ2CJeRzKm8Nc3ubkGE0aeuwr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sc2T85XJDDRXRo4TeoEfPxg-orVfRdpw/view?usp=sharing

