
 

 

  

           Af   Uffe Clemmensen 

 

 

Velkommen tilbage fra jeres sommerferie. Jeg 
håber at I har haft nogle gode oplevelser og har 
nydt sommeren. ROLK startede efterår sæsonen 
med Grand Opening den 10. august, og igen 
kunne vi nyde en skøn sommeraften ude for 
klubhuset. Mange var mødt op og tak for det. Vi 
er nu klar til et spændende efterårsprogram, så 
glæd jer. 

Samtidig med Grand Opening, blev der afholdt 
generalforsamling. Vores kasserer Harry 
Carstensen ville 
gerne trække sig 
fra posten. Harry 
har ydet et kæmpe 
stort arbejde for 
klubben gennem 
sine 10 år som 
kasserer og ca. 30 
år i bestyrelsen. 
Han har medvirket 
til, at klubben har 
udviklet sig til en 
stærkt og respekteret klub i alle kredse inden for 
alle organisationer, der har med lystfiskeri at 
gøre.  Det er en unik indsats, som kræver den 
største respekt, og der kan kun lyde et kæmpe 
stort TAK! 

Ved generalforsamlingen kunne jeg takke Harry 
for hans indsats og overække ham en gave. Jeg vil 
senere lave et portræt af Harry´s fiskeliv og 
oplevelser i klubben. 

Med Harry Carstensens afgang i bestyrelsen var 
der brug for et nyt 
bestyrelsesmedlem og 
kasserer. Anders Petersen 
ville gerne stille sig til 
rådighed. Anders har været 
medlem i ROLK i mange år, og 
er særdeles aktiv på 
Fjordholdet ved klækkehuset, og når vi restaurere 
vores åløb. Vi glæder os rigtigt meget til det 
fremtidige samarbejde med Anders. 

Bestyrelsen ser således ud: 

Formand: Uffe Clemmensen 

Næstformand: Lars Broberg 

Kasserer: Anders Petersen 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lock – Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Anders Ekstrand Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem: Bent Lund Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Michael Hanghøj Larsen 

Suppleant: Lone Søndergaard 

Suppleant: Klaus Bonde 

Revisor: Claus Bang Hansen & Jørgen Aufeldt 

Revisor suppleant: Jacob Porse 

Juniorhjælper: Emil T. Hansen – August Tornquist 

Onsdag den 8. september kl. 18. 

Så er vi igen klar til en ekstra træningsdag med 
fluekast. Hvis du er helt ny og gerne lære det, så sæt 
datoen i kalenderen. ROLK har fluestang, som du kan 
låne. Hvis du har brug for dette, kontakt Lars Broberg 
på tlf. 4911 1164. Lars vil hjælpe med at finpudse 
vores fluekast, så vi er klar til efterårets fiskeri. 
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.         Tilmelding her:  

    Nyhedsbrev september 2021 

   Ændring i bestyrelsen efter GF 

   Ændringer i ROLK´s bestyrelse 

   Fluekastetræning for alle! 

https://flexbillet.dk/rolk/event/wimqns


Lørdag, den 18. september kl. 10-14 

Mødested Ørsted Ørredvand: Åbakkevej 13, 4130 
Viby Sjælland 

Juniorleder Michael og Lone vil 
gerne invitere alle ROLK´s 
juniorer på en rigtig hyggelig 
dag i Ørsted. Lone hjælper 
med at lave det rigtige 
endegrej, så fiskeriet og 
fangsterne bliver så optimale 
som muligt. 

Det koster 50 kr. at deltage, men ROLK betaler for 
dit fiskekort, og du modtager en gavepakke på 
fiskegrej for ca. samme beløb, når vi ses derude. 

Du er velkommen til at tilmelde en kammarat 
som deltager i arrangementet, men må selv 
betale for et fiskekort. ROLK sørger for endegrej. 

Der er tilmelding til arrangementet her: 

Tirsdag den 28. september kl. 18 -20 i klubhuset 

Juniorleder Michael håber, 
at juniorerne bakker op om 
en hyggeaften i klubhuset. 
Her skal der bindes fluer til 
en kommende fisketur til 
Lynghøjsøerne. ROLK har alt 
materialet, så mød blot op. Der bliver bundet 
lette fluer, så har du aldrig prøvet det før, er her 
en rigtig god mulighed. 

Tilmelding til denne aften: 

Michael: fisker@rube.dk 

 Tlf. 22 46 27 64 

 

Lørdag, den 26. september kl. 7.00 - Mødested 
ROLK’s klubhus.  

Vi tager igen i år til Stensåen, 
der byder på en fantastisk 
natur og spændende fiskeri 
efter havørreder og laks. I år 
vil vi også fiske i åen længere 
opstrøms, men det kræver et 
ekstra fiskekort, som skal 
betales via nettet. Mere info 
omkring dette når du tilmelder dig. Fiskekort 
koster normalt 100 kr. for hele dagen, som vi 
køber i Bådstad. Vi forsøger at lave samkørsel i 
det omfang, det er muligt. 

Der er tilmelding til turen her: 

 

På min sejltur i år rundt om Sjælland, kom vi til 
Rødvig havn, som ligger 
ved Stevns. Her er et 
meget flot 
Skibsmotormuseum 
Jesper, som er leder, 
fortalte om sjovt 
lystfiskergrej fra USA. 

Evinrude Elto var en lille 
påhængsmotor, der blev 
solgt sammen med en 
fiskestang. Motoren 
kunne være i en rygsæk 
og kunne herved nemt 
transporteres rundt.  

 

 

Knæk & bræk 
Uffe        

 

 Juniorarragement i Ørsted P&T 

 Juniorer aften med fluebinding 

 Fisketur til Stensåen i Sverige 

               En sjov grej historie  

https://flexbillet.dk/rolk/event/hf7ken
mailto:fisker@rube.dk
https://flexbillet.dk/rolk/event/oupt7z

