
 

              

 

                

 

Af   Uffe Clemmensen 

 

Maj måned i Roskilde Fjord, ja så er der hornfisk! 

Det er en dejlig oplevelse at fange de 

”langnæbbede”, som smager super godt, bl.a. når 

man ryger dem med grannåle eller krydderurter. 

Så velkommen til fiskeriets forår! 

 

 

   

ROLK har den glæde, at mange medlemmer gerne 

vil hjælpe til ved forskellige arrangementer. Det 

skaber et godt kammeratskab og glæde ved at 

deltage i klubbens aktiviteter. ”Fjordholdet” er et 

rigtigt godt eksempel på dette. Her er en gruppe, 

der hjælper med alt omkring Klækkehuset. Det er 

en flot indsats, der her bliver ydet. 

ROLK har som velfungerende klub overskud til at 

støtte og hjælpe nye ud i naturen med vejledning 

om lystfiskeri. Vi har gennem en årrække netop 

taget sådanne sociale ansvar.  

                   ROLK vil gerne etablere et                     

        ”Formidlingshold” 

Har du tid og lyst til at dele din viden om 

lystfiskeri, natur og hjælpe til er her muligheden. 

Alder: Minimum 18 år  

Køn: Mand – Kvinde  

Kvalifikationer: Glæde ved naturen og lystfiskeriet. 

Tidsplan: Du deltager, når du har tid og lyst. 

Løn: Masser af sjove og hyggelige timer. ROLK byder 

på en gratis middag en gang om året. 

Kontakt: uffec@rolk.dk tlf. 4053 2775 

Søndag den 9. maj kl. 9.00.      

(Mødetidspunktet er valgfri) 

ROLK´s fisketur til Orø er altid meget populær. 

Hornfiskene er der som regel mange af, og der er 

også rigtig gode muligheder for en flot havørred. 

Vi mødes ved Orø Campingplads, hvor der er flere 

super gode ”hot spot”. Vi fisker fra ankomst og til 

om eftermiddagen, eller så længe du/I har lyst. 

Ved campingpladsen kan du evt. købe mad og 

drikkevarer.  

Lars Juel Hansen er en meget anerkendt 

lystfisker. Se hans anbefalinger om fiskeriet på 

Orø her: 

1. Alle fra kan deltage, så tag familie eller en ven 

med. 

2. Du kører selv derover på grund af corona 

restriktioner. Der er tilmelding til turen. 

3. Du sørger selv for madpakke og drikkevarer. 

4. Vi benytter trækfærgen. Se fartplan her: 

5. Du dækker selv div. omkostninger.  

6. ROLK tager nogle fiskepræmier, med som vi 

trækker lod om blandt de deltagende. 

          Har du spørgsmål til turen, kontakt Uffe  

           uffec@rolk.dk eller tlf. 4053 2775 

Tilmeld til Orø turen her: 

Vores sidste flyer var blev delt flittig ud, over 

1000 eksemplar er kommet i ”fremmede 

hænder” ved div. arrangementer. Nu var turen 

kommet til en ny. Den er udviklet i samarbejde 

med Roskilde Tekniske Skole grafisk afdelings 

dygtige unge mennesker. Et udvalg fra 

bestyrelsen har fundet frem til en 4 siders folder, 

hvor vi præsenter klubbens mange forskellige 

aktiviteter. Denne gang får vi fordoblet antallet af 

eksemplarer, så den kan holde et par år.  

Du kan se den nye flyer her:        

           Nyhedsbrev maj 2021 

            ”Formidlingshold” 

         Forårs fisketur til Orø 

        ROLK har fået en ny flyer 

mailto:uffec@rolk.dk
https://www.dk-camp.dk/campingpladser/oro-strandcamping
https://seatrout4you.com/2016/01/09/fiskepladser-paa-oroe-opdateret/
https://seatrout4you.com/2016/01/09/fiskepladser-paa-oroe-opdateret/
https://østrefærge.dk/sejlplan/
mailto:uffec@rolk.dk
https://flexbillet.dk/rolk/event/2e8ick
https://drive.google.com/file/d/1K7sfF91WOive7EFmx1vdw-GR5G5Sg9Db/view?usp=sharing


   Danmarks fedeste fiskeuddannelse! 
 
Er du mellem 13 og 18 år, og kunne du tænke dig 
at deltage i Danmarks fedeste fiskeuddannelse 
for unge? Årets fiskeakademi foregår i uge 42, 
den 18.- 22. oktober 2021. Fiskeakademiet 
foregår på den 
skønne 
efterskole, 
Aalestrup 
Naturefterskole, 
hvor vi bor i 
elevhusene. Vi bruger det nærliggende fiskevand 
til undervisning i felten og har adgang til et 
veludstyret værksted, hvor vi arbejder med 
fremstilling af fiskegrej. Der er ansøgningsfrist 
den 17. september. Læs mere om kurset her:  
Tilmelding Michael H. Larsen - fisker@rube.dk Tlf. 
2246 2764 
 

Torsdag den 11. maj kl. 18 

ROLK arrangerer aftenfisketure efter hornfisk, 
hvor vi starter kl. 18, og fisker til det bliver mørkt. 
Der vil blive fisket på 3 forskellige pladser i 
Roskilde Fjord, så kender du ikke fjorden så godt, 
er der her mulighed for at stifte bekendtskab 
med nogle gode pladser. På pladserne vil det 
være muligt både 
at fiske med 
spinnestang og 
fluestang. Det vil, 
som altid når du 
fisker i fjorden, være en god ide, at medbringe 
waders eller skridtstøvler.  

Hvor vi fisker afgøres på dagen, hvor du sidst på 
formiddagen modtager en mail eller sms om 
eftermiddagens mødested. Turen er for alle. 

Se Fiskeguiden om hornfisk her: 

Du kan tilmelde dig her: 

Sidste år restaurerede vi et stykke af Himmelev 

Bæk opstrøms mod Slæggerupvejen. Et flot 

samarbejde med Grusbanden, Ørred Patruljen, og 

ROLK- medlemmer. Vi kunne kort tid efter vi var 

færdige opleve, at havørrederne begyndte at 

gyde i bækken. Man bliver ”vildt” glad over at se, 

at når vi gør noget for 

naturen, får vi hurtig en 

positiv respons. Efter 

aftale med Rune Hylby, 

har jeg nu kontaktet en 

ny lodsejer på et nyt 

stykke af Himmelev Bæk. 

Det var et positiv møde, 

og vi starter nu arbejdet 

med en 

projektbeskrivelse. Vi 

forventer at kunne begynde arbejdet med 

udlægning af skjule -/ gydesten i september. 

Vi modtager ofte meldinger om flotte fangster af 

havørreder i fjorden. Corona har betydet, at der 

er kommet flere nye 

lystfiskere. Det kan vi også 

se i ROLK, med flere nye 

medlemmer, det er jo 

skønt. Vi arbejder også 

hårdt for at øge bestande 

af fisk, så vi alle kan få en 

god og spændende oplevelse ved fiskeriet. 

Fjorden rummer mange fiskearter som bl.a. 

hornfisk, sild, fladfisk, makrel, aborre. Nogle 

kræver, at man fisker fra båd. Her vil vores nye 

projekt med ”Formidlingsbåden Kutlingen” skabe 

rigtig gode muligheder. Så glæd jer til efter 

sommeren. 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

                  Fiskeakademiet 

     Aftenfisketur efter hornfisk 

 Ny restaurering af Himmelev Bæk 

       Flotte havørreder i fjorden 

https://drive.google.com/file/d/1Czqh_Ry56jX-92MqH1nXyVW1tLe8gcYG/view?usp=sharing
mailto:fisker@rube.dk
https://www.youtube.com/watch?v=BtxpzSqCnPs
https://flexbillet.dk/rolk/event/g5plos/register

