
 

              

 

           

                            Af   Uffe Clemmensen 

Når bladene i den smukkeste farvesymfoni falder 
her i efteråret, er det nu vi lystfiskere trækker i 
det varme dress, huer og vanter og går på ”jagt” 
efter en sølvblank havørred som det ypperste. 
Samtidig er det også starten, hvor vores farvede 
havørreder trækker op i vandløbene og gyder. De 
skal skabe en ny generation af havørreder, som vi 
kan få glæde af i tiden fremover. Så husk kære 
venner, at sætte de gydemodne farvede fisk 
nænsomt ud igen, i tidrummet fra den 16. nov. til 
15. januar. TAK! 

Lørdag den 6. november indbyder Fishing 
Zealand til årets hyggedag over dem alle, nemlig 
Havørred Jam. Det foregår denne gang i Næstved 
kommune nærmere bestemt i Karrebæksminde 
på Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter. 
Dagen byder på 
super 
interessante 
foredrag og 
kastedemoer, 
og der er 
mulighed for at afprøve det lækreste kystgrej, 
som landet har at byde på. Du skal bare komme 
forbi og hygge dig med ligesindede og snakke om 
fiskeri og grej!  

Arrangementet er for alle og er naturligvis ganske 
gratis – eneste betingelse er, at du er vild med 
kystfiskeri efter havørreder. 

Du kan se hele programmet her 

 

 

Emil og jeg (mormor) har været medlemmer af ROLK i 
snart 2 år.  

Det hele begyndte med, at Emil og jeg (og familien) 
overnattede ved Himmelev sø. Jeg havde taget en 
billig fiskestang med samt noget mel dej og majs, så 
vi kunne fange skaller. Emil 
fangede en del skaller og blev 
fuldstændig bidt af at fiske. Jeg 
har fisket, da jeg var lille og har 
brugt oceaner af tid ved 
barndommens gadekær 
sammen med vennerne med at 
fange skaller, krebs og gedder. 
Så det glædede mig, at Emil var så glad for at fiske.  

Jeg begyndte at google fiskesteder langs fjorden og 
fandt over en annonce for ROLK, der inviterede til 
familietur med fiskeri til Kulhuse og hjælp til at 
komme i gang. Vi mødte nogle garvede fritidsfiskere, 
der var gode til at tackle Emil og hans spørgelyst, og 
som var rigtig gode til at undervise ham i, hvordan 
man kastede ud. Vi var også ude med en kutter i 
Sejerøbugten og grillede fisk mv., så det var en rigtig 
spændende og oplevelsesrig dag for den lille mand. 
Emil følte sig tryg med det samme og blev grebet af 
fiskeri.  

Jeg har oplevet Emil og hans Mormor Kisten på 
en del fisketure. Den glæde og begejstring der er 
mellem dem er unik og sikke en ”sej” Mormor 
Kirsten er. Læs hele historien her:  

Hver onsdag fra kl. 9 er der mulighed for sammen 
med hyggelige kammerater at komme ud og 
fiske. Her kan du også lære om fjordens gode 
fiskepladser, og hvor nye pladser opsøges. 

Har du lyst til at være med, kan du kontakte 
Jørgen Lock-Andersen, på sms tlf. 6168 3855 eller 
mail: j.lock-andersen@dadlnet.dk . Så vil du 
modtage information om tid og sted, og hvor 
fisketuren starter. 

 

     Nyhedsbrev november 2021 

      Havørred Jam i Næstved 

     En Mormor kan også fiske 

      Onsdagsfisken er startet 

https://www.sm%C3%A5landshavet.dk/
https://fishingzealand.dk/arrangement/havoerredjam21-naestved-kommune/
https://drive.google.com/drive/folders/1OtJZ_F-max3HTgzkMSKKk5MZREZHq0tt?usp=sharing
mailto:j.lock-andersen@dadlnet.dk


Havørredens vilje til at komme op og gyde, er jo 
velkendt. Men ikke så tit har man mulighed for at 
se den svømme op og ud i havet på samme tid. 
Sven Sparholt viste mig denne video fra Læså på 
Bornholm. Du kan se den her: 

Svensk TV (SVT 2) har en fantastisk smuk og 
lærerig udsendelse om havørreden fra elv til 
havet. Der er 3, udsendelser og den første blev 
sendt søndag den 17. okt. kl. 19.  Se den her: 

Jeg har før skrevet om vores fiskesø i Hedeland, 
og de problemer en innovativ plante har givet. 
Fiskesøen er lukket ned, og der kan ikke fiskes i 
flere år endnu. På den baggrund har bestyrelsen i 
ROLK besluttet at nedlægge samarbejdet i SSH. 
Juniorleder i ROLK Michael H. Larsen er formand 
for sammenslutningen, hvor ROLK i mange år har 
været den langt største bidragsyder gennem 
betaling ud fra vores medlemstal.  

Tirsdag den 9. november kl. 18 - 21.30 
Restaurant Store Børs - Foredrag med Thomas 
Kjelgaard  

Flex på klingen, skrigende fluehjul og dramatiske fights 
med elegante laks og 
ørreder i strømmende 
vand. Det er nogle af 
ordene, når den 
passionerede fluefisker 
Thomas Kjelgaard holder 
foredrag om et eventyrligt fluefiskeri i pulserende 
vandløb i både ind- og udland. Gennem ord og billeder 
bliver du taget med på en rejse rundt i verden, der 
indeholder det, de fleste fluefiskere drømmer om… 

Du kan tilmelde dig her: 

Mandag den 10. januar - Tirsdag den 25. januar - 
Tirsdag den 8. februar. Reserveaften, torsdag 
den 10. februar. Alle dage kl. 18.30 

Vi genoptager den store succes fra 2020, hvor der i 
klubhuset blev slebet, filet og maskinerne rullede 
lystigt udenfor. At bygge sin egen kniv er noget helt 
særligt. For ca. 12 år siden havde ROLK et knivkursus, 
hvor jeg byggede min egen kniv med læderskæfte og 
det hele.  ROLK har igen hyret knivbygger Per Glerup., 
til at guide os igennem. Per smeder selv sine knive og 
er meget anerkendt for sine klinger. 
Undervisningskurset løber over 3 aftner i klubhuset 
med en reserveaften. 

 Praktisk info:  

1. Knivbladet kan købes hos Per. Priser fra ca. 
250 - 500 kr. 

2. Træklodser og læder kan også købes hos Per. 
Men du er meget velkommen til selv at tage 
noget med. 

3. Kurset er for alle, men som junior skal du 
min. være 16 år. Er du mellem 14-16 år, skal 
en af dine forældre deltage, ifølge 
Arbejdstilsynet, idet vi skal bruge roterende 
værktøjer. 

4. ROLK yder et tilskud på 200 kr. til juniorerne 
på køb af materiale til kurset. 

5. Der er en kursusafgift på 150 kr. ROLK 
betaler herefter de resterende udgifter til 
kurset. Du kan tilmelde dig her: 

Tirsdag den 7. december kl. 18.30 – 21 

Traditionen tro holder vi julebanko den 
første tirsdag i december. Her er masser 
af god stemning og fine præmier. Ronny 
laver sin berømte julegløgg, den får vi til 
æbleskiverne. Vi spiller 7 spil. Du kan 
betale med Mobile Pay. Kom i god tid, 
der plejer at blive fuldt hus. 

 

Knæk & bræk Uffe        

 

          Link du vil nyde at se! 

   Lukning af Hedelandsøerne 

 Foredrag i ROLK på Store Børs 

  Knivbygningskursus i ROLK 

 Julebanko - æbleskiver - hygge 

https://drive.google.com/file/d/19HGd7frQML4yO7z7slCl3uwF5CVJ6txS/view?usp=sharing
https://tv.yousee.dk/medie/programserie/10270616/svt2-i-fiskernes-rige-189273076
https://event.it/rolk/event/8fi3ju
https://event.it/rolk/event/xfy1y9

