
 

              

 

           

                            Af   Uffe Clemmensen 

Hvor blev det år af? Ja, når man sidder og skriver 
årets sidste nyhedsbrev i ROLK, kan tankerne 
godt flyve. Hvad nåede vi i det forgange år, og 
hvilke ting vil vi godt gøre mere ved eller opnå i 
2022. Lystfiskeriet ”blomstrer”, og ROLK er i flot 
form. Vi har iværksat rigtig mange ting, og også 
deltaget i en lang række aktiviteter. Det vidner 
mine nyhedsbreve gennem året om. Bestyrelsen 
har fulgt den strategi, vi vedtog i 2019, og i 2022 
vil vi igen sætte nye mål for klubben. ROLK kan så 
gå ind i sit 69. år som en forening i ”stærkeste 
opstilling”.  

Årets travlhed har indfundet sig i klækkehuset. 
Her skal vi sammen med ”Foreningen til 
Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord” 
indsamle moderfisk, som kan betyde, at vi igen 
kan sætte fisk ud i vores åløb. ROLK´s Fjordhold 
er allerede på banen, og posterne er fordelt, så vi 
kan tjekke fisketrappen hver 
dag, sammen med de andre. 
Det er en hård ”tørn”, men 
desværre nødvendigt hvis vi 
vil have æg og sæd til næste 
års produktion. I den sidste 
uge har fangsten ved 
trappen været forrygende. Med en opgang som vi 
ikke har set i de sidste 3 år. Det tegner rigtig godt 
for årets produktion. Men resultatet af vores 
smolt udsætninger (½ år fisk) er nedslående, med 
en overlevelse på under 10%. Vi skal derfor 
drøfte en ny strategi for udsætning af disse fisk. 
Vores restaurering af åløb giver langt bedre 
mening, og med en langt større overlevelse. 

ROLK sender hvert år juniorer til dette kursus. 
Her er en beretning fra Adam Bostan. 

Fiske Akademiet har været en fantastisk oplevelse, 
hvor vi også gik ind i de mindste detaljer og heldigvis 
var jeg en af dem som 
svarede på de fleste 
spørgsmål, og gik ned i 
detaljer, som Ebbe og 
Mikkel som er instruktører 
for Danmarks 
sportsfiskerforbund, var 
glade for.  

Jeg elskede at støbe blink 
nede hos Rene som var fra 
Danmarks sportsfiskerforbund og Rene var bare 
mega sød mod mig og viste hvordan og hvorledes. 
Fisketurene var også fantastiske, men desværre 
fangede jeg ikke så meget på turen til Mariager fjord, 
men fik adskillige huk, men ellers nede i simsted å 
smed jeg nogle bækørreder. Turen der hen og tilbage 
var også fantastisk. Jeg kørte med Alfred og Jonas, 
som også var søde, og på vejen tilbage bandt jeg 
nogle fluer med Jonassens fluebindingsgrej, i alt fik 
jeg støbt 20 gennemløbs og normale blink og fik 
bundet 2 fluer. Alt på akademiet handlede om fiskeri 
og jeg læser meget om fiskeri og arbejder i en 
lystfiskershop så derfor havde jeg en lille fordel.  

Jeg håber at jeg for lov af ROLK og mine forældre 
næste år til at besøge fiske akademiet, for det må 
have været et af mine bedste oplevelser der er 
involveret med lystfiskeriet.  

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 og filet, og maskinerne rullede lystigt udenfor. 
At bygge sin egen kniv er noget helt særligt.  

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

    Nyhedsbrev december 2021 

     Travlhed med moderfisk 

  Fiskeakademiet   ROLK juniorer

 
 

        

  Knivbygning med Per Glerup 

https://event.it/rolk/event/xfy1y9
https://event.it/rolk/event/xfy1y9


”Gordons guide til federe fisketure” 

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 18 -21.30   

Sted: Roskilde Sejlklub – Strandgade 12 – 4000 
Roskilde. 

Denne aften vil Gordon dele ud af gode råd og 
sine mange erfaringer fra utallige fisketure i 
Danmark og udlandet. 
Men der bliver ikke fokus 
på gode råd om, hvordan 
du fanger flere fisk på 
dine fisketure. Næh 
denne aften skal det 
handle om alle de andre 
ting, der er med til at 
gøre en fisketur 
mindeværdig, og til 
noget man bare glæder sig til at komme afsted på 
igen og igen. Voksne pris: 125 kr. Juniorer: 80 kr.   

Tilmelding til foredraget her: 

I prisen er en spændende ret fra den Vietnamesiske /Street food 
restaurant AnNo i Roskilde. Vi starter med fællesspisning. 
Drikkevarer kan købes i sejlklubben. 

Vores gode venner Lis og Poul Rasmussen inviterede 
på en frokost med ”kogte” sild forleden. Poul er 
opvokset i Langø på Lolland.  
Denne ret var meget brugt i 
mange hjem, men også som 
frokost på arbejdspladser. Men vi 
har aldrig smagt sild på den 
måde, og var nok lidt 
forbeholdende for, hvordan det smagte. Sildene 
smagte rigtigt dejligt, en ny og nem måde at spise sild 
på. Kan også bruges på et julebord.  

Opskriften: 4 personer. Kog vand ca. 1-2 liter, gerne 
med laurbærblade i og lidt salt. Skru ned så vandet 
ikke koger og læg sildene i. Efter ca. 5 min. tjek om 
sildene er færdige ved at trække halen af. Af med 
skind og ben. Serveret på et lækkert stykke rugbrød 
med fedt. God appetit, og husk øl og snaps! 

ROLK har gennem en del år udviklet et tæt samarbejde 
med DTU, om bl.a. vores havørreders vandring i 
Fjorden, samt vores smolt udsætninger. Det har 
betydet, at vi i dag har et unikt kendskab til at kunne 
udvikle endnu nogle områder, som kan styrke vores 
fiskebestand i fjorden. Med Jon S. Svendsen, som er 
forsker på DTU, har vi for nyligt drøftet forskellige 
forskningsopgaver. 

1. Udplantning af ålegræs, som kan styrke 
biodiversiteten i vandet. 

2. Kortlægning af muslingerev, som har stor 
betydning for mange fisk. Når rev ikke er 
kortlagte, bliver de ikke beskyttet.  

Se en film og projektet her: 

De 4 medlemmer i Bådelauget fra ROH og 
ROLK har siden båden blev søsat sejlet en del 
i den. En ny båd skal man lære at kende, og 
den skal testes igennem. Herudover har vi 
testet vores udstyr til at spotte fisk med, det 
får vi brug for næste 
år. Båden fungerer 
super godt, og det 
er en fornøjelse at 
sejle med den. Ingen 
larm. Michal og jeg 
var en tur omkring Ringøen i Kattinge Vig. Her 
var der fisk. Båden tages op inden længe, 
men vi er klar til foråret med mange 
spændende ture. 

ROLK`s bestyrelse ønsker alle vore medlemmer 
og deres familier en rigtig Glædelig Jul samt et 
lykkebringende Nytår. Vi ses til en masse 
spændende fisketure og arrangementer i 2022. 

Knæk & bræk    

Uffe 

 

Foto: Columbus Leth 

   Foredrag med Gordon  i ROLK

 
 

        

            Varme -  Langø sild 

 Forskningsforsøg med DTU Aqua 

      Glædelig Jul & Godt Nytår 

      Sejlads med vores nye båd 

https://event.it/rolk/event/wxjtt1
https://drive.google.com/file/d/1-1Vosb-RizAjX8WRZXzmIb0ijG8nREb9/view?usp=sharing

