
 

              

 

               Af   Uffe Clemmensen 

 

Så kom foråret, og det skaber gode 
fiskeoplevelser, og man bliver glad i hovedet. 
Børsteormene sværmer, og havørreden er i forårs 
humør, så det er dejlige at se frem til. 

Den 22. marts kunne vi i ROLK endelig afholde en 
normal generalforsamling. Det skete med ”gule 
ærter” og god stemning. Efter GF var der et 
konstitueringsmøde, hvor bestyrelsen kunne 
besætte de forskellige poster. 

Bestyrelsen ser således ud: 

Formand: Uffe Clemmensen 

Næstformand: Lars Broberg 

Kasserer: Jørgen Aufeldt  

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lock – Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Anders Ekstrand Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem: Bent Lund Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Michael Hanghøj Larsen (juniorleder) 

Suppleant: Lone Søndergaard 

Suppleant: Klaus Bonde 

Revisor: Claus Bang Hansen & Jacob Porse 

Revisor suppleant: Anders Pedersen 

Anders Pedersen, som sidste år påtog sig arbejdet som 
kasserer, havde i god tid inden GF meddelt 
bestyrelsen, at han desværre måtte trække sig. 
Regnskab og alt det der, var ikke Anders. Der skal lyde 
en kæmpe tak til Anders for at hans store indsat. 
Anders yder på en lang række områder en stor indsat i 
ROLK. Tak, Anders for din indsats.  

På ROLK´s generalforsamling blev Jørgen Aufeldt 
valgt som ny kasserer. Jørgen 
har været medlem af ROLK i 
rigtig mange år, er 
bankuddannet og har for nogle 
år siden været leder af 
Roskilde Idræts Union. 
Bestyrelsen glæder sig meget 
til det kommende samarbejde. 

Tirsdag den 5. april og onsdag den 20. april. 

Kl. 18-20. Kurset er gratis og kun for ROLK 
medlemmer. 

Så er Lars Broberg klar med et nyt kursus og han 
skriver: Vil du være klar til laksesæsonen, så 
afholder vi kastekursus med 
2 håndsstang. 

Fisker du i åen, vil du med 
garanti have brug for at 
kunne mestre andre kast 
end blot overhåndskastet.  
Du kan læse om kurset her: 
Der er tilmelding til kurset her: 

Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) blev 
stiftet den 5. april 1952. ROLK blev stiftet på 
Palæcaféen på Stænder torvet i Roskilde. 

Den 18. marts 1952 holdt overinspektør E. H. 
Jørgensen og stationsleder E. Assentorpet møde, 
hvor de blev enige om at tage initiativ til at stifte 
en lystfiskerklub for Roskilde og Omegn. Der blev 
på mødet nedsat et udvalg, der skulle arbejde 
videre med sagen. 

I dag er det en stolt formand, der kan se en klub, 
der ”blomstrer” med aktiviteter for alle. Dagen 
bliver ikke fejret, vi venter lige 5 år endnu. 

       Nyhedsbrev april 2022    
 

    Generalforsamling i ROLK        

  Ændringer i ROLK´s bestyrelse        

            Ny kasserer i ROLK 

      2 hånds fluekastekursus 

              ROLK fylder 70 år 

https://drive.google.com/file/d/1qbX-psmgRw-ZwI1hqUHwfubqxhy3Glxl/view?usp=sharing
https://event.it/rolk/event/olyh15


Tirsdag den 26. april og den 10. maj kl. 18-20  

Inden forårets fiskeri er det måske en god ide at 
få opfrisket dit fluekast. 
Hvis du er helt ny og 
gerne vil lære det, så sæt 
disse datoer i kalenderen. 

Lars Broberg er klar 
igen til at hjælpe med at finpudse dit 
fluekast. 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.  

Der er tilmelding til kurset her:  

Lørdag den 30. april kl. 10 -13 

Mødested: Strandgade 12 - første bro ved 
sejlklubben. 

Vi tror og håber, at hornfisken er kommet til 
Roskilde Fjord. Vi vil 
tilbyde ture i maj og 
juni, hvor du/I har 
mulighed for at fange 
de skønne fisk. Vi 
sejler 3 timer på fjorden, og ved hjælp af vores 
”fishfinder” skal vi nok få dem på krogen. 

Kutlingen kan tage 12 
personer samt skipper. 
Men ved fisketure er 
der kun tilmelding op 
til 10 personer. Så har 
alle en fin plads. Du skal selv tage poser til fiskene 
med, samt det nødvendige grej. 

Pris: Voksne 150 kr. ROLK juniorer gratis. 

Du kan tilmelde dig her: 

Lørdag den 21. maj kl. 10 -? 

Kattinge Værk - Boserupvej 150 - 4000 Roskilde 

Der er offentlig bus til døren og 
arrangementet er åbent for alle! 

Vil du/I opleve en skøn natur med spændende 
aktiviteter og sjove oplevelser ved den 
naturskønne Kattinge Vig i et tæt samspil med 
skoven og Kattinge Sø?  

ROLK tilbyder  

- fiskeri fra båd i Kattinge Sø og fra kysten i 
Kattinge Vig  

- lær om naturen som spisekammer sammen 
med naturvejleder og lav jeres egen pesto til 
aftensmaden 

- sjove konkurrencer for børn og voksne  
- vi er fælles om madlavning, men sammen 

med en fantastisk bål-kok. Der er fælles 
spisning med bl.a. tema af hornfisken i 
forskellige udgaver.  

-  
Det er selvfølgelig op til jer selv, om I vil nyde et 
socialt samvær, hygge og naturen eller deltage i 
de spændende aktiviteter.  

ROLK sørger for, at alt er tilrettelagt med lån af 
fiskegrej og udstyr, fiskeinstruktører, 
naturvejleder, mad, drikkevarer, osv.  

Arrangementet er gratis at deltage i.  

Men ønsker du at deltage i frokost og aftensmad, 
koster det 100 kr. pr deltager. Gratis for børn 
under 12 år. Alle der har betalt får udleveret et 
”festivalbånd”. 

Du kan læse om hele programmet her: 

Du/I kan tilmelde jer spisning, 
frokost/aftensmad her:             

 

Knæk & bræk    

Uffe     

 

 

    Fluekastetræning for alle 

 

    Hornfisketur med Kutlingen 

 

  Natur - Familie – Fiskeri - camp 

 

https://event.it/rolk/event/qal55i
https://event.it/rolk/event/yb7h6m/register
https://drive.google.com/file/d/1rXNQwJgzH5wHif7ae42wtMP7N0mcuw7y/view?usp=sharing
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://event.it/rolk/event/ztqi15
https://event.it/rolk/event/ztqi15

