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DAU`s sekretær 

Ole G. Nielsen 

Druevej 6, 

3650 Ølstykke 

Tlf. 47 17 78 43 

e-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk 

Tipskuponer 
DAU har fået lov til at bringe tipskuponer 

udarbejdet af John Møller Andersen fra 

Roskilde Akvarie Forening. Så er 

tipskupon nr. 17 tilgængelig på DAU's 

hjemmeside. 

 

Det ville være rart at vide om 

foreningerne benytter sig af kuponerne. 

Send et svar til sekretæren på 

ole.g@privat.dk 

 

Hjemme-

bedømmelse 2014 
Resultaterne finder du på DAU's 

hjemmeside. 

 

Videofilm fra Region Sjællands 

hjemmebedømmelse ses her: 

http://www.youtube.com/watch?v=3gkoF

I1CMT0&feature=youtu.be 
 

   Kalenderen 

Se nærmere om arrangementerne på   
      www.danskakvarieunion.dk 
 

Københavns Akvarieforening 

fylder 100 år i 2015.Man er ved at 
tilrettelægge et program over 2 dage:  
        9. og 10. maj 2015 
Her vil der bla. blive afholdt DM i Aqua-
Quiz 

 

Opråb. 
Allerede nu efterlyser vi en arrangør som 

er klar til at afholde DAU's general-

forsamling. Den skal afholdes i det 1.st 

kvartal 2015 
 

Køge-messen 2014 
Akvariemessen i Køge planlægger 
både messe og akvarieudstilling.  

 

DAU og Dansk Dommersammen-slutning 

er inviteret til at deltage i akvariemessen i 

Køge i dagene 8.- 9. november 2014. 

Arrangørerne forventer udover akvarier 

også fugle, krybdyr og blomster, både i 

udstilling og til salg. 

 

Messen bliver i 2 haller på i alt 2200 m2. 

 

Arrangørerne har allerede efter  4 dage 

solgt 100 meter standplads til grossister 

og forhandlere, så vi får noget at glæde os 

til. 

 

DM-konkurrence på Messen 
DAU har inviteret foreningerne til at 

deltage i en foreningskonkurrence – et 

DM for foreningsakvarier efter 

bedømmelsesreglerne. Akvarierne skal 

være på mindst 200 liter, og der kæmpes i 

klasserne 2, 3, 4 og som noget nyt i klasse 

15.  

Sidste frist på tilmelding er den 

4.august 2014. Rekvirer tilmeldings 

blanket hos sekretæren: 

         ole.g@privat.dk 

 
 

Opdrætskonkurrencen 
 
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter 
vores egne fisk 
 

Vi har nu afsluttet opdrætskonkurren-
cen for 2013, og resultaterne kan ses på 
DAU's hjemmeside. 
 
DAU skal hermed opfordre 
klubberne/foreningerne til at lægge sig 
selen for at få medlemmerne til at 
anmelde deres opdræt i 2014. 
 
Hvorfor går deltagerantallet af 
opdrættene ned af bakke? 
 
Ved gennemgangen af de 
tidligste opdrætskonkurrencer (1999-
2004) var der mellem 765 og 453 
anmelde opdræt - et gennemsnit på 
693 over 5 år (deltagere fra 14-
19 foreninger), hvorimod 
gennemsnittet de sidste 5 år kun er 68 
(deltagere fra 2-3 foreninger). 
Man kan se resultatlisterne i 
Foreningsservice / arkiv / En oversigt 
over  

opdrætskonkurrencerne (public). 

 
Hvorfor skal vi registrere vores opdræt? 
 
Begrundelsen for at opdrætte egne fisk 
kunne være beskyttelse af fiskenes 
naturlige levesteder og at genopdage 
det positive og aktive i at bytte/sælge 
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egen avl i klubberne/foreningerne. - 
Også at medvirke til at øge hobbyens 
anseelse udadtil, ved at vi ved flere 
opdræt vil kunne påvise at vi ikke 
driver rovdrift på naturen, men bruger 
egne ressourcer. - Og så er det også 
sjovt at konkurrere - både indbyrdes i 
klubberne/foreningerne - og klubberne 
og DAU-medlemmerne imellem. 
 
Resultatlisten som løbende skulle blive 
større og større, er samtidig en 
orientering til akvarister om, hvor de 
kan købe danskopdrættede fisk – så du 
kan bruge opdrætskonkurencen til at 
fortælle hvilke fisk du har til salg. 

 
Hvordan kommer man i gang? 
 
Det er meget nemt via nettet. Her 
benytter man formularen på DAU's 
hjemmeside:  
              Anmeldelsesformular 
 

DAU-folder og 

Diasshow på 

hjemmesiden 
 
Download Dau-folder og Diasshow fra 
DAU´s hjemmeside. 

 

Det har været et ønske fra foreningerne til brug 

for medlemmerne, at de kunne fortælle hvad 

DAU er. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en 

folder og et diasshow som kan hentes på 

hjemmesiden: 

http://danskakvarieunion.dk/index.

php?option=com_content&view=a

rticle&id=157&Itemid=75 
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Medlemsforeninger i DAU:                     
 
 

Foreninger medlem af DAU: 
 
Aalborg Akvarieforening 
Aktive Akvarister Øresund 
Alssund Akvarieforening 
Akvarie Fyn 
Akvariesiden.dk 
Avedøre Akvarieklub 
DanishShowGuppy 
Esbjerg & Omegns Akvarieklub 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Holbæk Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub 
Karlemosens Akvarieklub 
Københavns Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Randers Akvarieforening 
 
 
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Poecilia Scandinavia 
Roskilde Akvarieforening 
Randers Akvarieforening 
Silkeborg Akvarieforening 
Skive & Omegns Akvarieforening 
Stor Københavns Akvarie Klub 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Tønder Akvarie Klub 
Vejle Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Viborg Akvarieforening 
Århus Akvarieforening 
Ølstykke Akvarie Forening 
 

 

Akvariemesse i Køge 
8. – 9. november 2014 

Nærmere senere. 
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