
 

              

 

           

                            Af   Uffe Clemmensen 

Energikrise med høje el - og gasregninger og stor 
inflation, osv. Puha, ja der er mange ting at tage 
stilling til. Krisen er også ”positiv” på den måde, 
at vi alle skal/må tænke anderledes i de ting, vi 
gør, og måden vi gør det på. Så der er lys for 
enden af tunnelen. Som lystfisker er det jo dejligt, 
at det er gratis at benytte naturen og de mange 
fiskesteder i vores skønne natur. Vi oplevede 
under corona epidemien, hvordan lystfiskeriet 
”buldrede” der ud af. Så velkommen til et 
spændende fiskeri her i efteråret.  

Mandag den 3. 
oktober. kl. 17.30 -19 

Så er Lars Broberg igen 
klar til en ekstra 
træningsdag med fluekast. Hvis du er helt ny, og 
gerne vil 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 3. 
oktober her: 

 

Kutlingen har fået en ny hjemmeside. Gert fra 
Bådelauget har startet processen med den nye, 
som bliver udbygget hele tiden. Vi åbner op for at 
alle kan booke båden for en sejltur, fødselsdag, 
hyggetur, eller andet i 2½ time til en pris med 
moms på 1800 kr. Du kan se den nye hjemmeside 
her: 

Ved en tilfældighed mødte jeg Sam, som er 
Nationalparkens opsynsmand, hvor Kutlingen 
sejlede til 
Eskilsø. Han 
viste mig en 
spand, og kunne 
fortælle at det 
var første gang, 
han havde set 
disser invasive 
gopler i Roskilde Fjord. De er selvlysende, og Sam 
troede, at han så morild i vandet. De er sikkert 
kommet med skibe, der har ballasttanke, men 
skidt nyt for vores fiskeyngel. 
Ribbegopler, Ctenophora, dyrerække med omkring 80 
marine arter. Det er kugle- eller ægformede, helt 
gennemsigtige, geléagtige dyr, der lever af 
zooplankton, fiskeæg og -larver. Du kan læse mere 
om ribbegopler her: 

Søndag den 9. oktober kl. 12-17 Vedbæk 
Havn. Mødetid ca. 15 min før. Vi sætter 
kursen, og håber at 
torsk og sild er klar til 
at blive nettet. ROLK 
stiller med en 
turleder. Fisketuren 
sker i samarbejde 
med Sct. Jørgens Skole. Pris Voksne 300 kr. 
og ROLK juniorer 100 kr.  

ROLK har 15 pladser.   Tilmelding her: 

Vi var 5 fiskekammerater der i juni drog til 
Alvdalen i Norge i en uge. Stedet er kendt af 
mange danskere for sin unikke natur og dejlige 
fisk som stalling og bækørreder. Der er dejligt, at 
kunne se tilbage på sådan en skøn fiskeferie med 
gode minder. Se min video her, som også findes 
på ROLKs YouTube kanal. 

     Nyhedsbrev oktober 2022 

   Fluekastetræning for alle 

        Ribbegopler i fjorden 

        Fisketur på Øresund 

      Ferieminder fra Norge   

https://event.it/rolk/event/j16zfh
https://event.it/rolk/event/j16zfh
https://kutlingen.dk/
https://kutlingen.dk/
https://drive.google.com/file/d/1SYc9ZaPaexrLs_0MYGj2eLPeJm7iv7GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYc9ZaPaexrLs_0MYGj2eLPeJm7iv7GP/view?usp=sharing
https://event.it/rolk/09557n
https://www.youtube.com/watch?v=PN5TRmk-YnE
https://www.youtube.com/watch?v=PN5TRmk-YnE


Så er det igen blevet muligt for vores instruktør 
Per til at guide os igennem et knivkursus. Dette er 
efterspurgt af mange.  Knivbygningskursus i 
november og december. Tirsdag, den 8. og 
torsdag den 24. november. Tirsdag den 6. og 13. 
december. Alle dage kl. 18.30 

At bygge sin egen kniv er noget helt særligt. Per 
Glerup har flere gange været kursusleder i ROLK. 
Per smeder selv sine knive og er meget anerkendt 
for sine klinger. Undervisningskurset løber over 4 
aftener i klubhuset. 

 Praktisk info:  

1. Knivbladet kan købes hos Per. Priser fra 
ca. 450 kr. 

2. Træklodser og læder kan også købes/fås 
hos Per. Men du er meget velkommen til 
selv at tage noget træ med. 

3. Kurset er for alle, men som junior skal 
du min. være 16 år. Er du mellem 14-16 
år, skal en af dine forældre deltage, 
ifølge Arbejdstilsynet, idet vi skal bruge 
roterende værktøjer. 

4. ROLK yder et tilskud på 200 kr. til 
juniorerne på køb af materiale til kurset. 

5. ROLK betaler alle udgifter til Per for 
ledelsen af kurset. 

              Der tilmelding til kurset her: 
 

Du kan læse Pers inspirerende oplæg om 
knivbygning her:   

 

 

     

LAKSEFEBER HOS ONSDAGSFISKERNE  

I det tidlige forår fortalte en af Onsdagsfiskerne, 
at han havde booket et ophold hos Zpey Lodge ved 
Skjern Å. Hans store drøm var at fange en laks. 
Det smittede, og hurtigt derefter var vi yderligere 
to Onsdagsfiskere, 
der meldte sig. Vi 
ville samtidig gøre 
det til en far-søn 
tur, så der røg 
yderligere to 
deltagere med fra 
”Onsdagsfiskernes juniorafdeling”. Opholdet 
varede fra søndag aften til onsdag middag, og vi 
var konstant omgivet af to guider, som 
underviste os på Lodgen og guidede os ved åen. 
Dels i kasteteknik og dels i forhold til, hvor laksen 

stod, og hvordan der 
skulle fiskes opstrøms 
og nedstrøms. Ikke 
mindst Per Gylling var 
en helt suveræn 
underviser og guide.      
Læs hele Klaus 

beretning her:  

Temadag om skarven den 18. oktober kl. 15.30  
Tilmelding her: 
Smag på Fjordlandet i efterårsferien - Visit 
Fjordlandet 

Kend din skarv 
Kom med en tur i Sct. 
Hans og smag på 
”Skarv Bao” og lær 
meget mere om 
skarven, når Visit Fjordlandet, Bliv NaturligVis 
og Gordon P. Henriksen sætter fokus på skarven 
sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Roskilde og Omegns Lystfiskerklub og Roskilde 
Strandjagtforening. 
 

            Knivbygning i ROLK       ”Onsdagsfisken” i Jylland  

     Skarven på ”spisebordet” 

https://event.it/rolk/9u1j4l
https://drive.google.com/open?id=1BKdXH4Eg_ekH7jgMSmG3Ih1Kcu70xuiT
https://drive.google.com/open?id=1BKdXH4Eg_ekH7jgMSmG3Ih1Kcu70xuiT
https://drive.google.com/open?id=1BKdXH4Eg_ekH7jgMSmG3Ih1Kcu70xuiT
https://drive.google.com/file/d/1VpArvRKVsCzYasfxyPw_zxxE7Uyz5iMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VpArvRKVsCzYasfxyPw_zxxE7Uyz5iMq/view?usp=sharing
https://www.visitfjordlandet.dk/smag-paa-fjordlandet-i-efteraarsferien/
https://www.visitfjordlandet.dk/smag-paa-fjordlandet-i-efteraarsferien/


Tirsdag den 11. oktober kl. 19 

Spinnerbygning – så er du klar til efterårets 
fiskeri. 

Vi får bygget nogle ”giftige” spinnere denne 
klubaften. Michael og 
Bent er med som guide. 
Med en selvbygget 
spinner, er det endnu 
sjovere at fange en fisk. 
Spinnerne er meget 
effektive året rundt, så 
husk at melde dig til denne klubaften. ROLK 
sørger for alt materiale. 

 

Med støtte fra Hempelfonden og Roskilde 
Kommune har det været muligt for 
besætningen/skipper på Kutlingen, at kunne 
tilbyde sejlads til 
institutioner, 
bosteder og 
flygtninge. Vi har 
efter sommerferien 
sejlet 10 ture med 
mange forskellige 
deltagere. For 
mange var det første 
gang, de var i en båd, 
og for andre var det 
første gang de så 
Roskilde fra 
vandsiden. Næste år forsætter vi med 10 
sejladser igen. 

Med efterårets kommen, er det også tid for 
fredning af vores 
fisk. Derfor skal 
du være 
opmærksom på 
lokale og 
overordnede 
regler. 

Brug bl.a. Fiskeri i Danmark app’en, her kan du få 
vejledning og et overblik. Vælg ”udforsk” og at 
Fredningsbælter er valgt under ”lag”. Så er du 
med til at sikre, at vores fisk får fred og ro til at 
gyde.  

Roskilde og Lejre Kommune har for noget tid 
siden endelig givet tilsagn om at betale for en 
undersøgelse af vores bækørredbestand. For 
nogle år siden var der en mindre konference i 
Roskilde, arrangeret af Fishing Zealand. Her var 
der et stor ønske om, at vi fik en undersøgelse af 
bestanden i bl.a. 
Kornerup Å. 
ROLK har 
gennem 2 år 
presset på, for at 
det kunne ske, 
og nu er det 
lykkedes. Biolog 
Peter Henriksen, som bl.a. er konsulent for 
Fishing Zealand og kender alle vandløb på 
Sjælland, skal stå for undersøgelsen.  

 

Knæk & bræk    

Uffe     

 

   Spinnerbygning i klubhuset 

            ROLK gør en forskel! 

   Husk fredningstider og steder 

  Undersøgelse af bækørreder 


