Nyhedsbrev september 2022

Fluekastetræning for alle
Mandag den 12.
sept. og 3. oktober.
Begge dage kl. 18-20

Af Uffe Clemmensen

Sikke en start på efterårssæsonen! Vores Grand
Opening trak igen næsten fuldt hus, så alle borde
og stole i klubben var i brug. Igen i år havde vi
den skønneste sommeraften. Der blev
hyggesnakket om sjove oplevelser, og dejligt at
flere havde deres partner med. Sådan en aften
måtte næsten ikke slutte. Tak til alle fordi I kom.

ROLK køber 500 stk. smolt
ROLK kender om nogen betydningen og
nødvendigheden
af det arbejde med
at hjælpe naturen.
Fyns Laksefisk
havde fået en
yderst vellykket
overproduktion på 100.000 havørredsmolt. Men
bl.a. Fisketegnsmidlerne kunne ikke dække denne
store udgift til foder og opdræt. Hvis der ikke
kunne skaffes midler fra privatpersoner eller
foreninger, ville disse smolt blive aflivet. Mange
lystfiskere har støttet indsamlingen i samarbejde
med grejbutikker. ROLK´s bestyrelse besluttede
at vi købte 500 stk. Vi har brug for alle fisk i vores
fiskevande.

Nyt system på hjemmesiden
Vi arbejder hele tiden på at gøre
bestyrelsesarbejde og funktioner så nemme som
muligt. Når nye medlemmer melder sig ind i
klubben fremover, betaler de kontingentet med
det samme. Det letter kasserer Jørgen A. arbejde
rigtig meget og giver mindre administration.

Så er vi igen klar til
en ekstra træningsdag med fluekast. Hvis du
er helt ny, og gerne vil gerne lære det, så sæt
datoen i kalenderen. 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 12.sept. her:
Tilmelding 3. oktober her:

Markrelfisketur med Kutlingen
Lørdag den 10. september kl. 10 -13. Mødetid
9.45, ved Roskilde Sejlklubs bro nr. 1
I september og oktober når
vandet er lidt koldere, er det
tid til at fange de flotte
makreller. Vi har planlagt en
tur i september midt på
dagen, idet aftenture bliver lidt for sent i forhold
til, at solen er gået ned. Pris 150 kr. Gratis for
ROLK juniorer. Tilmelding til fisketuren her:

Stenrev i Roskilde Fjord
Projektkonsulent Thomas Vestergaard Nielsen fra
Nationalparken
Skjoldungernes Land
kan nu berette, at
de mange tons sten
til de 3 rev er ved at
ankomme til
fjorden. Der skal
bygges en midlertidig bro ved Gershøj Havn, hvor
stenene sejles ud til Nørre rev, Egholm rev og
Veddelev rev. Det forventes, at projektet går i
gang de kommende måneder.

Fisketur til Stensåen i Sverige

Svampetur med Jacob Porse

Spændende fisketur til Stensåen i Sverige.

Svampetur med ROLK for hele familien!

Søndag den 25. september kl. 7.00 - Mødested
ROLK’s klubhus. Du er også velkommen til at køre
selv derover. Fra færgen kører vi mod Göteborg.
E6/E20. Afkørsel 115 (Bådstad) vej 115, køres
mod Hallandsvej nr. 6 ved parkeringspladsen.

Lørdag, den 1. oktober kl. 10 – klubhuset. Vi
forsøger samkørsel.
Hvis du selv vil køre derud er her adressen på Ppladsen hvor turen starter.
https://map.krak.dk/m/glAwP

Her mødes vi. https://map.krak.dk/m/S3EaW
Vi tager igen i år til
Stensåen ved Bådstad
i Sverige. Der bydes
på en fantastisk natur
og spændende fiskeri
efter havørreder og
laks. Det normale fiskekort koster 100 kr. for hele
dagen, og som vi køber over nettet. Mere info om
dette ved tilmeldingen. Vi forsøger at lave
samkørsel i det omfang det er muligt. Læs om
Stensåen og fiskeinfo her:

Tilmelding til turen her:

Fisketur med M/S Jaws Øresund

Jacob Porse er en rigtig
dygtig lystfisker i ROLK.
Han har siden han var en
lille knægt, lært at samle
på svampe med sin familie.
At vi bruger naturens
resurser giver en rigtig god mening og gerne sammen
med fisk. Jacob vil tage os med ud omkring Bistrup
skoven, hvor han vil introducere os i svampenes
”hemmeligheder”. Det bliver en hyggelig og lærerig
tur. Husk: Varmt tøj og kaffe. Tag gerne en lille kniv
og kurv med til svampene.
Efter turen i skoven mødes vi i ROLK´s klubhus, hvor
vi laver noget let mad med de svampe og planter, vi
har fundet på turen. ROLK sørger for tilbehør og
drikkevarer.
Tilmelding til turen her:

Weekendtur for juniorer

Søndag den 9. oktober kl. 12-17
Vi tager igen på Øresund med M/S Jaws. Sildene
er blevet store og torsk må vi fange, men i
begrænset antal. Turen er igen et samarbejde
med Sct. Jørgens Skole. ROLK har booket hele
båden. Pris 300 kr. Fisketurene er gratis for ROLK
juniorer! Tilmelding her:

Færdiggørelse af Himmelev bæk
Lørdag den 1. oktober kl. 10.10. Mødested
Slæggerupvejen 101, 4000 Roskilde ved Ho Fors.
Vi mangler at udlægge de sidste sten i bækken,
helt nede ved Maglemose Å. Grusbanden
deltager også, og vi forventer at være færdige i
løbet af nogle timer. Har du/I lyst til at være med,
så send en SMS eller mail til Uffe. Tlf. 40532775
mail: uffec@rolk.dk

Fredag den 14. oktober - søndag den 16. oktober
Juniorleder Michael har sammen med nogle
hjælpere planlagt en
weekendtur til Jylland,
men kun for ROLK´s
juniorer. Turen går til
Ansager Å vest for Grindsted. ROLK lejer
minibusser, og turen er helt gratis for juniorerne.
Du vil modtage nærmere info om turen ved
tilmelding. Læs her om det smukke å stykke.

Tilmelding til turen her:
Knæk & bræk
Uffe

