
 

            

 

                   Af   Uffe Clemmensen 

 

Så slap vi næsten ud af Coronaens skygge, sikke 
en tur det har været. Når jeg tænker tilbage på 
2021 i ROLK regi, synes, jeg at det lykkedes for os 
at holde ”fanen” højt. Vi havde fisketure, 
foredrag, klubaftner, osv. Men nu er tiden til, at 
vi igen kan planlægge en masse spændende 
arrangementer, og I kan godt glæde jer! 

lørdag den 19. marts kl. 10 - 14  

Fiske- og hyggeevent i Ørsted Ørredvand! 

Har du lyst til nogle fornøjelige timer med fiskeri 
med store fangstmuligheder, så inviterer ROLK 
dig og gerne din familie på en hyggelig fisketur til 
Ørsted: https://www.fisk-golf.dk/ 

ROLK juniorer 50 kr. (ROLK 
betaler for resten af 
fiskekortet) Voksne betaler 
selv for deres fiskekort i 
butikken.  

Kl. 14 er ROLK klar med 
grillede pølser og brød. 

I kan fange flotte regnbueørreder, og vi sørger for 
en instruktør. Lone og Michael er klar til at 
hjælpe jer. Vi mødes kl. 10, hvor vi udleverer 
fiskekort.  

Af hensynet til arrangementet er der tilmelding til 
fisketuren.  

Tilmelding her: 

 

Den 22. - 24. april i Vejle 

DTU Aqua afholder kursus i vandløbsrestaurering 
i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Formålet med kurset er, at give lystfiskerne 
kompetence til at udføre mindre 
restaureringsprojekter – lige fra det nødvendige 
papirarbejde, 
til det 
praktiske med 
udlægning af 
stenmaterialer og lignende. På kurset skal 
kursisterne lave et konkret restaureringsprojekt 
til gavn for fiskene. 

Kursisterne får kendskab til ørredbiologi, 
vandløbsøkologi, lovgivning, el-fiskeri i praksis, 
vandløbsdynamik samt udførelse af et konkret 
restaureringsprojekt og udfærdigelse af en 
handlingsplan for vandløbsrestaurering. Kurset er 
gratis. 

 Har du lyst til at deltage, skal det godkendes af 
ROLK. Send en mail til uffec@rolk.dk  . Der er 
begrænset antal pladser. Du kan læse om hele 
kurset her. 

Ja, vi kender det, en kop varm kaffe eller chokolade 
her i det lidt kølige forår på fisketuren ville være 
dejligt. Men så skal der lige findes 
brænde osv. og måske er det for 
tidskrævende. Løsningen kunne 
være disse to ting? 

1. Fire Dragon, lille 
spritapparat til felten 
Se her: 

2. Easy camp kogegrej.  
Se her: 

        Nyhedsbrev marts 2022 

 Fiskeevent i Ørsted Ørredvand 

 Kursus i vandløbsrestaurering 

      Lidt nemt grej til fisketuren 

https://www.fisk-golf.dk/
https://event.it/rolk/event/urd1os
mailto:uffec@rolk.dk
https://drive.google.com/file/d/1269x8NVXMm85ea9EoGpJKpaIzhlqQtUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1269x8NVXMm85ea9EoGpJKpaIzhlqQtUJ/view?usp=sharing
https://militaerbutikken.dk/shop/udstyr/spisegrej/bw-feltkomfur-brugt/
https://www.billigcamping.dk/shop/easy-camp-mess-11230p.html?gclid=EAIaIQobChMIzp6H9M6L9gIVEc93Ch0IWg66EAQYCSABEgIIiPD_BwE


Torsdag den 10. marts kl. 19 - 21 

Så er foråret på vej og vi kan igen bygge nogle 
”giftige” spinnere til 
ørreder. De har vist sig 
at være super 
effektive, både til de 
vilde ørreder og til Put 
& Take søens ørreder. 
Vi laver derfor igen en aften, hvor du kan lære at 
lave en spinner og få fyldt lidt i grejboksen. ROLK 
har indkøbt materialer og værktøj til spinnerne, 
men det er en god ide at tage 
en bidetang med. 

Det er gratis at deltage, og 
der er ingen tilmelding, så 
mød blot op. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Michael på 
tlf. 22462764 – Mail: fisker@rube.dk 

Tirsdag den 22. marts kl. 18 til spisning. 
Deltagelse uden spisning er kl. 19. 

Så kan vi endelig afholde generalforsamling i 
forhold til vores vedtægter. Vi starter med 
spisning ”gule ærter”, som vi traditionelt har gjort 
i mange år. ROLK´s bestyrelse har besluttet, at 
det i år er gratis at dektage i spisningen. Ønsker 
man ikke at spise, med starter GF kl. 19. Her er 
der ikke tilmeldingsfrist.  

Den officielle 
indkaldelse vil I 
modtage i starten 
af marts, med 
dagsorden, 
regnskab og 
budget. 

Du kan tilmelde dig spisning her: 

For medlemmerne i Bådelauget, har de sidste 
måneder været travle. Der er blevet udviklet 
sikkerhedsinstruks, tjekliste før hver sejlads, 
logbog, kalender og Flexbillet til bookning af 
sejlture til båden. De 4 i Bådelauget har også 
været på et specielt førstehjælpskursus for 
nødhjælp på vand. Lige nu står båden på land ved 
Roskilde Havn. Der er købt en del sikkerhedsgrej, 
som bl.a. en strømgenerator, der sikrer at man 
aldrig løber tør for strøm på de lange sejlture, 
osv. 

Når temperaturen 
bliver ok, skal 
båden bundmales, 
og de sidste ting 
klargøres. Vi glæder os til forårets fisketure, som 
bliver efter hornfisk. Vi har fået en del 
henvendelser fra forskellige foreninger, der gerne 
vil opleve naturen på fjorden, med eller uden 
fiskestang, så der er et travlt forår forude. 

Hvis du har sejlerfaring, et duelighedsbevis eller 
speedbåds certifikat, og har lyst til at hjælpe med 
at sejle båden for ROLK, så kontakt uffec@rolk.dk 
Godkendelse af skipper på båden sker ved 
praktisk sejlads og evaluering af Bådelaugets 
medlemmer. Vi starter op, når båden kommer i 
vandet omkring april.  

De første æg er klækket og 
nu er der små havørreder 
at se. Det er jo fantastisk, 
og man bliver aldrig træt af 
at se på den udvikling, de 
gennemgår. 

 

  

    Byg din egen ”super” spinner! 

    Ordinær generalforsamling 

   Formidlingsbåden Kutlingen 

  Så er der nyklækkede ørreder 

mailto:fisker@rube.dk
https://event.it/rolk/event/98672z
mailto:uffec@rolk.dk


Bestyrelsesmedlem Bent Lund Hansens projekt, 
der skal skabe en bedre indsigt i fiskeriets 
muligheder, kan endelig se 
dagens lys. Bent vil sammen 
med Lone Svane Østergaard, 
som også er medlem af 
ROLK´s bestyrelse, guide jer 
igennem dette spændende 
kursus. 

”Mød naturen – lær at fiske” er et kursus for 
dem, der gerne vil begynde at fiske, og kurset er 
åbent for alle.  

Datoer: 

Tirsdag 29. marts kl.19-21 - Teoretisk aften 

Torsdag 7. april kl. 19 - 21 - Praktisk aften med 
knuder forfang mv. 

Lørdag 23. april kl. 10 - 14 - Kaste kursus 

Lørdag 7. maj kl. 9-14 - Hornfisketur 

Søndag 29.maj kl. 9-14 - Medefisketur   

Kurset er bygget op i 5 moduler, hvor de 2 første 
foregår som foredrag/undervisning i et 
undervisningslokale, mens det tredje er ude på 
en græsmark, hvor der er plads til at kaste. 
Endelig sluttes der af med 2 moduler, hvor vi 
prøver praktisk fiskeri, som krydres med en 
naturvejleder, der kan guide på en tur på ”rov”. 
Læs om hele kurset her: 

For ROLK medlemmer er kurset gratis. For ikke 
medlemmer er der et deltagergebyr på 125 kr. 
pr. deltager. Deltagere under 12 år kun ifølge 
med en voksen. 

 

Tilmelding til kurset her: 

 

 

 

Fredag den 22. april kl. 16 - 20 

Hornfisketur med Formidlingsbåden Kutlingen 

Torsdag den 28. april kl. 16 - 20 

Hornfisketur med Formidlingsbåden Kutlingen 

Lørdag den 30. april kl. 10 - 16 

Hornfisketur med Formidlingsbåden Kutlingen 

Fredag den 6. maj kl.10 - 14 

Hornfisketur med Formidlingsbåden Kutlingen 

Tilmelding kommer med næste nyhedsbrev. 

Ret til ændringer 
forbeholdes.  

 

 

Lørdag den 21. maj kl. 10 

ROLK har lejet hele Kattingeværk, som ligger ved 
Kattinge sø. Det bliver en åben camp for alle. Vi 
sætter fokus på natur, hygge og fiskeri. Vi har 
hyret naturvejleder, bålkok og fiskeguider. Vi 
fejre Lystfiskeriets Dag denne dag. Der bliver bl.a. 
mulighed for en kort 
fisketur på Kattinge 
sø. ROLK´s bestyrelse 
er ved at 
sammensætte 
programmet, men 
glæd jer!  

 

 

Knæk & bræk    

Uffe     

 

     Mød naturen – lær at fiske  Datoer du/I kan glæde jer til 

https://drive.google.com/file/d/1tD1FuvepsaUxkvV_uou9k2pPmGPk6I1X/view?usp=sharing
https://event.it/rolk/event/49xkjw/register

