
 
 

 

 
Af Uffe 
Clemmensen 

 

Hvor er det en fantastisk årstid med skoven i 
efterårsfarver. Efter min mening er det den 
smukkeste årstid, vi har. Når man er på vej 
gennem skoven til en fiskeplads eller blot på tur, 
kan man da godt tænke på, at bladene først 
kommer tilbage til foråret. Men havørreden er 
klar til en fight, med det kølige vand og godt 
sulten, inden den skal op og gyde. Husk 
fredningstiden fra den 15. nov. til 15. januar. 

 

På vores sidste bestyrelsesmøde i klubben, 
meddelte jeg, at jeg ønsker at træde tilbage på 
generalforsamlingen til marts/april 2023. 

Mit ønske er at få mere tid sammen med 
familien, hvor specielt min kone Maj-Brit oftere 
har set ”min ryg end mit ansigt”. Jeg har nået en 
alder, hvor man også skal tænke på sig selv og 
sine nærmeste. Med energi til vores sejlbåd og 
ønsker om at rejse noget mere, slipper dagens 
timer hurtigt op. Men ønsket er også at ”gå fra 
borde” med en klub i topform, med stort 
medlemstal og flot økonomi. 

Jeg overtog formandsposten efter Øjvind 
Bejstrup efter hans sygdom i 2011. 

Det har været en fantastisk spændende opgave, 
sammen med de forskellige bestyrelser, at 
udvikle klubben. Øjvind havde gennem sin 
formandsperiode startet en ny proces, hvor 
klubben skulle udvikle sig. Med det i hånden 
kunne vi arbejde videre og tænke endda endnu 
mere kreativt. Grundstenene i ROLK er vores 
fiskeri, gode kammeratskab og spændende 
aktiviteter. Den udvikling, klubben har været 
igennem, er ganske betydningsfuld. I dag 
arbejder vi med bl.a. sociale aspekter, der 
betyder at enkeltpersoner og folk fra bosteder, 

institutioner kan komme ud og opleve naturen 
og fiskeriet. Noget vi andre oplever helt normalt 
og ligetil. Vi samarbejder med en række 
organisationer, som bl.a. Røde Kors, Blå Kors, 
Julemærkehjemmet, Roskilde Kommune, 
Nationalparken Skjoldungernes land, DSF, egen 
båd, osv. Vi er aktive i vandløbsrestaurering, 
klækkehuset, bestandsundersøgelser, 
forskningsforsøg med DTU Aqua, osv. ROLK var 
nok de første til at kombinere foredrag med 
spisning, noget mange klubber har taget til sig. 
Ja, jeg kunne blive ved, men det vigtige er, at 
vores medlemmer føler, at vi gør en stor indsats 
for at gøre ROLK til et spændende valg. At vi 
nyder stor respekt og anerkendelse for dette 
arbejde, er super dejligt. 

Bestyrelsen har spurgt, om der er områder, jeg 
gerne fortsat vil hjælpe til med, det er der 
bestemt. Medlem af Bådelauget, sejlads med 
Kutlingen, vandløbsrestaurering/klækkehuset.  
Færdiggørelse af projektet Naturholdet, 
bevilling fra Hempelfonden med udløb 2023, 
samt hjælpe til ved nogle aktiviteter. 

 

Bestyrelsen vil i den kommende tid afholde 
møder for at finde en ny profil på den nye 
formand, mand /kvinde. Tingene kan ændres og 
gøres nemmere og anderledes, sådan er det jo, 
når nye ”koste” fejer. At du kan være med til at 
udvikle klubben sammen med en dygtig og 
kompetent bestyrelse, er en helt særlig 
mulighed for dig, der har lyst og vilje. Jeg/vi vil 
hjælpe med at overdrage de forskellige opgaver, 
så der er mange, der bakker op. Bestyrelsen er 
også klar til nytænkning i denne sammenhæng. 

Har du lyst til at høre mere, uden forpligtigelser 
om dette spændende ”job”, så kontakt mig 
snarest. uffec@rolk.dk   tlf. 4053 2775. Eller 
næstformand Lars Broberg: 
4broberg@gmail.com Tlf. 4911 1164. Vi glæder 
os til at høre fra dig. 
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Kystfluer til efterårets havørreder. 

Onsdag den 2. november kl. 19  

Lars Broberg er igen 
vores ”guide” denne 
aften. Har du aldrig 
prøvet at binde en 
flue før, så er her 
muligheden. Alle kan 
være med.  

Vi mødes i klubhuset, og ROLK sørger for kaffe 
og småkager. Der er tilmelding til denne aften. 

Tilmelding her: 

I samarbejde med DSF er ROLK blevet udpeget 
til at deltage i en omfattende undersøgelse, som 
skal danne baggrund for 
en fondsansøgning, der 
kan støtte styrkelse af 
biodiversiteten i naturen. 

Definition af biodiversitet 

FN definerer biodiversitet 
som: ”Mangfoldigheden af 
levende organismer i alle miljøer, både på land og i 
vand, samt de økologiske samspil, som 
organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel 
variationen indenfor og mellem arterne som 
mangfoldigheden af økosystemer.” 

Husk at deltage i denne undersøgelse! 

Tirsdag den 8. november kl. 18.30 i klubhuset. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig dette 
spændende kursus 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. 

Tilmelding her: 

 

Tirsdag den 6. december kl. 18.30 – 21 

Traditionen tro holder vi julebanko den første 
tirsdag i december. Her er 
masser af god stemning og 
fine præmier. Ronny laver 
sin berømte julegløgg, den 
får vi til æbleskiverne. Vi 
spiller 7 spil. Du kan betale 
med Mobile Pay. Kom i god tid, der plejer at 
blive fuldt hus. 

Der er nu planlagt 2 spændende foredrag i 
ROLK, så sæt dem allerede i kalenderen. 

Mandag den 30. januar med Claus Eriksen/Go 
Fishing. ”Mine 3 største fejl på kysten og historien 
om maskinpistol- vs. flitsbuefiskeren”  

Torsdag den 9. marts 2023. med Steen Ulnits 

”Havørreden på slap Line. På godt og ondt. 
Herhjemme og i udlandet. Fiskeri og Fiskepleje. 
Biologi og Fiskeri”  

Begge foredrag afholdes i Roskilde Sejlklub. 
Mere info senere. 

Familiefisketur til Simons P&T ved Gundsømagle 

Søndag den 13. november kl.10 -14  Vi mødes her: 

Tag familien med ud i naturen og få en hyggelig dag 
hos Simons P&T. Her er der fine muligheder for, i 
hyggelige omgivelser, at få flotte fisk med hjem  

Juniorleder Michael og j uniorhjælper Emil er med på 
dagen og kan hjælpe med det rigtige grej. Emil er 
ekspert i at fange stør, så hvis du vil prøve det, er der 
her en mulighed for dette.  

ROLK juniorer deltager gratis, andre betaler selv for 
fisketid derude.  

Der er tilmelding til turen her:  

Knæk & bræk  

Uffe 

            Fluebinding for alle! 

    Vi skal styrke biodiversitet! 

            Byg din egen kniv  

         Julebanko i klubhuset  

        Spændende foredrag  

     Fisketur til Simons P&T 

https://event.it/rolk/3ne5xx
https://event.it/rolk/9u1j4l
https://map.krak.dk/m/lTLRS
https://event.it/rolk/2obvh6

