
 

 

   

            Af   Uffe Clemmensen  

 

Sikke en dejlig sommer vi indtil nu har 
oplevet.Det giver giver tanker hen på, hvor skønt 
vi har det i DK. Oplevelser med ”Tour de France” 
har jo også krydret det hele. Med en masse 
dejlige ferieminder er vi i ROLK klar til at tage fat 
på en lang række arrangementer hen over 
efteråret, så vi håber, at du/I er klar. 

Mandag den 22. august kl. 18 i klubhuset 

Denne aften indbyder vi alle medlemmer til en 
hyggelig aften i klubhuset. Mød op til en festlig 
aften med børn, kone/mand eller kæreste. ROLK 
sørger for mad og 
drikke denne aften. Vi 
griller og får nogle 
hyggelige timer 
sammen, og mon ikke 
snakken går om nogle 
sjove spændende 
fiskeoplevelser, vi har 
haft i sommerens 
løb. Bestyrelsen håber 
at se rigtig mange af vores medlemmer. 

Der er tilmelding til denne aften her: 

Hvert år inviterer Danmarks Sportsfiskerforbund 
alle sine unge medlemmer på en hel uge med 
fisketure, grejfremstilling, foredrag, 
kammeratskab og højt humør. Er du mellem 14 
og 18 år, så tilbyder Danmarks 

Sportsfiskerforbund dig den bedste og sjoveste 
fiskeuddannelse. Fiskeakademiet foregår i uge 42, 
den 17.-22. oktober 2022.  

ROLK betaler for uddannelsen, du betaler kun 
for transporten! Du kan læse om kurset her: 

Se en video her:   

 Ansøgningsfrist: 1. september 2022 
Tilmelding: Juniorleder Michael H. Larsen. 
fisker@rube.dk  – tlf.22462764  

ROLK har søgt Nordea Fonden om midler til at 
anskaffe udstyr, så vi kan se og filme nede i 
vandet. Vi har netop modtaget besked på, at 
ansøgningen er 
bevilliget. Vi vil 
gerne kunne 
tilbyde vores 
klubmedlemmer, familier og øvrige gæster, at 
kunne opleve fjordens liv nede i vandet. I 2022 
bliver der etableret 3 nye stenrev i Roskilde 
Fjord, herudover er der mange muslingebanker 
og spændende bundvegetation. 

Søndag den 4. september kl. 12-17 Vedbæk 
Havn. Mødetid ca. 15 
min før.   

Vi sætter kursen mod 
Vedbæk, og håber at 
makrellerne er klar til 
at blive nettet. Lone Svane Søndergaard er 
turleder. Pris. Voksne 300 kr. og ROLK juniorer 
100 kr. Husk fryseposer, idet makrellen hurtig 
”går til” i varmen. ROLK har 15 pladser. 

Tilmelding her: 

        Nyhedsbrev august 2022    
      

     Grand Opening af klubben    
      

Fiskeakademiet for juniorer 

      

  Undervandssafari i fjorden 

      

    Makreltur med M/S Jaws 

      

https://event.it/rolk/event/ge8mg0/register
https://www.sportsfiskeren.dk/fiskeakademiet
https://youtu.be/0c7aPdyXMc8
mailto:fisker@rube.dk
https://event.it/rolk/event/xadicz/register


Mandag den 15. august kl. 17 -19 

Mødested: Strandgade 12 - første bro ved 
sejlklubben. Vi opfordrer til at man kommer ca. 
10 min før sejladsen. 

Formålet med 
Formidlingsbåden 
Kutlingen er bl.a. også at 
kunne tilbyde ROLK 
medlemmer oplevelser 
på vores smukke fjord. Den rummer spænd ende 
historie og et rigt fugleliv. I august og september 
måned vil vi tilbyde ROLK medlemmer sejlture på 
fjorden. Der kan være 12 personer om bord, og 
båden sejles af en 
erfaren skipper. Du/I er 
velkommen til at tage 
mad og drikkevarer 
med på turen. Som 
ROLK medlem kan du 
tilmelde 2 personer til turen. Der vil være 
fortællinger undervejs, som bl.a. belyser den 
indsats, vi gør for at bevare en sund og smuk 
natur. Turen er gratis for ROLK medlemmer. Ved 
dårligt vejr bliver turen aflyst. 

Du kan tilmelde dig her: 

DTU Aqua undersøger fisk og smådyr i Roskilde Fjord. 
Roskilde Fjord har over flere år været 
omdrejningspunktet for forskning af forskellige 
fiskearter som havørreder, pighvar, osv. ROLK og 
”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde 
Fjord” samt Fishing Zealand, har været vigtige og 
tætte samarbejdspartnere i de forskellige 
forskningsforsøg. En større viden om fjordens miljø 
og fiskenes vandring, er grundlaget for det arbejde og 
den indsats vi som forening kan gøre, sammen med 
vores samarbejdspartnere. Se denne nyeste video 
fra DTU, netop om fisk og smådyr i fjorden. 

https://www.youtube.com/watch?v=DVTcxMYv8-
U&ab_channel=DTUAquaBroadcast 

Per Kristensen er et aktivt medlem af 
”Onsdagsfisken”, hvor medlem fra ROLK mødes hver 
onsdag formiddag. Sammen med andre gode fiske 
kammerater tager de rundt til en række fiskepladser i 
vores nærområde. Per har før biddraget med rigtig 
gode fiskehistorier og her er en ny:  

Jeg været flere gange med ROLK Onsdag’s Oldinge 
fiskerne på flere fisketure (PS jeg er selv en glad 
olding!). En herlig 
iskold dag, d. 16. 
marts, hvor det fra 
morgenen var så koldt 
at vandet på snøren 
under ind spoling blev 
til is! Hamrende koldt 
for fingrene. Tåget var 
det også, men et par timer senere ved Bolund, 
lettede den og kulden blev til at holde ud! Vi var 
startet på sydsiden – siden ind mod Roskilde – herfra 
gik vi ud på spidsen og rundt om til nord siden! Her 
fik Klaus kontakt med ørred, der var bid! Efter en 
længere kamp, hvor fisken løb af med linen, fik 
kammeraten den flotte ørred i nettet og gik ind mod 
bredden. Jeg tænkte om jeg skulle ind og kigge – men 
nej, lige NU var der ørred og jeg holdt wobleren i 
vandet, lille grøn med ophænger/reje. Og sørme og 
ikke at også jeg fik bid! Fantastik – og jeg fik den op i 
nettet efter noget fumleri, hvorunder jeg bl.a. fik 
sænket mig hjul ned i brakvandet; men fisken fik 
jeg!!  To flotte ørreder! Min 57 cm (2 kg) er svagt 
gullig, en fjordørred – medens Klaus’s er en havørred, 
svagt rødlig og en hel del tykkere – 67 cm (3 kg) 

Fluekastetræning (august) - Weekendtur for juniorer 
til Jylland (september) - Fisketur til Stensåen Sverige 
(september) Fisketur efter makreller med Kutlingen 
(august/september) - Klubaftner med flue og 
spinnerbygning (september) - Svampetur (oktober) 
Knivbygning (oktober/november). Dato og tidspunkt 
meldes ud via hjemmeside, nyhedsbrev, 
Facebook/Instagram og SMS. Så hold godt øje med 
disse media. 

Knæk & bræk    

Uffe     

  Naturoplevelse på fjorden 

      

     Fiske og smådyr i fjorden 

      

Onsdagsfiskers forårs minder 

      

       Kommende arrangementer 

      

https://event.it/rolk/event/j00xqi
https://www.youtube.com/watch?v=DVTcxMYv8-U&ab_channel=DTUAquaBroadcast
https://www.youtube.com/watch?v=DVTcxMYv8-U&ab_channel=DTUAquaBroadcast

