
DAU og Ølstykke Akvarieforening afholder

Søndag den 12. november 2017
Sandbjerghallen 

Skolevej 9, 3660 Stenløse

Alle med interesse for akvariefisk er velkomne 

– Entré kun 20,- kr. –

Dagens program (ca.-tider):

Kl. 10.00 Indlevering til auktion 

Kl. 11.00 Velkomst ved formand Allan Olssen (ØAF)

Kl. 11.05 Foredrag ved Sven Erik Riedel
Hvilken belysning passer til mit akvarium?

- Sven Erik, der er formand for Københavns 

Akvarieforening og mangeårig akvarist, fortæller om 

belysning af planteakvarier.

Kl. 12.30 Pause

Kl. 13.15 Foredrag ved Kurt Buchmann

Akvariefiskenes sygdomme

- Kurt, som er professor ved Københavns Universitet, 
fortæller om sygdomme hos vores akvariefisk, 
årsager, behandling og forebyggelse.

Kl. 14.30 Auktion over de indskrevne auktionsnumre.
Lad andre få glæde af dit overskydende udstyr, planter og 

fisk eller gør et kup på auktionen – Læs om auktionen på 

www.3650fisk.dk 

Der trækkes lod på indgangsbilletten
om præmier fra vores sponsorer 

Dyrene På Torvet
Bryggertorvet 4.b
3650 Ølstykke
Telefon 4717 8070
www.dyrenepaatorvet.dk

Akva-dag

Har premiere på den helt nye akvarieserie fra Akvastabil
som hedder Family og bygger på Plug&Play begrebet.
Serien lanceres i størrelserne 54 l. 80 l. og 112 l. og alle tre 
størrelser præsenteres af Bonnie Dyrecenter Værløse som 
planteakvarier med LED lys, CO2 og  Chihiros Doctor til 
bekæmpelse af alger.

Bonnie Dyrecenter Stenløse
Egedal Centret 35
3660 Stenløse
Telefon 4717 1708
www.bonniedyrecenter.dk

Bonnie Dyrecenter Værløse
Bymidten 18
3500 Værløse
Telefon 4448 1562
www.bonniedyrecenter.dk

Bonnie Dyrecenter Værløse

DanKoi har over 30 års erfaring med pumper og filteranlæg 
samt rensning af vand, fra akvarier til havebassiner og 
naturlige søer.
Demo af kraftige og energieffektive pumper fra Blue Eco
med variabel styrke direkte på rotorens omdrejninger der 
medfører lavt strømforbrug – kan også bruges i saltvand.

Besøg også Ølstykke Akvarieforening i deres nye lokaler på adressen (i kælderen under Sandbjerghallen)

Akvariebutikken
Vallensbækvej 20A
2605 Brøndby.
Telefon 4353 0016
www.akvariebutikken.dk


