
Hjemmebedømmelse 2017 

Tilmeldingsskema 
(Husk at vedlægge en fiske-/planeliste for det akvarium, der skal bedømmes) 

Dansk Akvarie Union Region Sjælland afholder, i samarbejde med din klub/forening, 

klub- og regionsmesterskaber i hjemmebedømmelse. 

Der vil være mulighed for at deltage i de samme klasser, som der afholdes Danmarksmesterskaber i. 

Husk at det ikke altid gælder om at vinde. Det er lige så spændende at få besøg af en akvariedom- 

mer, som vil vurdere dit akvarium og give dig gode råd. Disse råd vil mange gange være til glæde 

for både dine fisk, planter og ikke mindst dig selv. 

Klasse Beskrivelse Kryds af her 

Klasse 2 Prydakvarium. Selskabsakvarium med fisk og planter, hvor 

hovedvægten er lagt på det dekorative. 

Klasse 2, junior Prydakvarium. Selskabsakvarium med fisk og planter, hvor 

hovedvægten er lagt på det dekorative 

Klasse 3 Biotopisk prydakvarium. Fisk og planter fra samme biotop, 

dvs. fra samme lokale levested og forhold 

Klasse 4 Biotopakvarium. Ubeplantet akvarium eller akvarium med 

en eller ganske få plantearter og med en fiskesamling og evt. 

planter fra samme biotop, dvs. fra samme lokale levested og 

forhold 

Klasse 5 Artsakvarium. Akvarium specielt indrettet til en enkelt art 

Klasse 6 Artsakvarium for avlsfisk. Med artsakvarium for avlsfisk 

menes akvarium for en enkelt fiskeart, hvor der er lagt vægt 

på, at fiskene egner sig for avl, og at akvariet er indrettet, så 

det tilfredsstiller fiskenes betingelser for leg. 

Klasse 12 Saltvand 

Klasse 15 Freestyle 

Bedømmelse af dit akvarium kommer til at foregå søndag den 26. marts 2017 på den 
adresse du har angivet herunder - af autoriserede DAU dommere. 

Download eller print dette dokument, kryds af, udfyld nedenstående (helst med blokbogstaver 

hvis du ikke udfylder den på computeren), og send det til formanden for din klub/forening. 

Formanden videresender derefter skemaet til konkurrencelederen (regionsformanden) pr. e-amail 

til adressen DM2017@3650fisk.dk senest 6. marts 2017. 

Klub/forening: Akvariets størrelse: 

Navn: Adresse: 

Tlf.: E-mail:

En mere uddybende beskrivelse af alle klasser kan ses på Dansk Akvariedommer Sammen- 

slutning (DAS)s hjemmeside: http://www.akvariedommer.dk/. 

http://www.akvariedommer.dk/


Eksempel på bedømmelse i klasse 2: 

1. Akvariet 10 points 

2. Anlæggets egnethed 10 points 

3. Dekorativ virkning 20 points 

4. Fiskesamling 10 points 

5. Fiskenes størrelse 10 points 

6. Fiskenes sundhed 10 points 

7. Plantesamlingen 10 points 

8. Planternes størrelse 10 points 

9. Planternes kvalitet 10 points 

100 points 

1. Der foretages en vurdering af den udvendige del af akvariet og dets ydre anlæg. Der vurde- 

res dels for udseende, dels for hensigtsmæssig konstruktion og håndværksmæssig udførelse

2. Det vurderes, i hvilken grad det er lykkedes at skabe det bedst mulige miljø for akvariets dyr

og planter

3. Vurdering af den dekorative virkning af akvariets interiør og fiskesamling

4. Der lægges vægt på en varieret og harmonisk samling fiskearter, som klæder hinanden og

passer sammen i livskrav. Fiskesamlingen skal omfatte et i forhold til akvariestørrelsen pas- 

sende antal arter og af hver art et i forhold til arten passende antal individer rimeligt fordelt

på kønnene

5. Her bedømmes alene fiskenes størrelse set i forhold til den maksimale størrelser, de normalt

opnår under akvarieforhold

6. Her tænkes på sygdom, læsioner, foderstand og misdannede eller mangelfuldt udviklede in- 

divider

7. Der lægges vægt på en varieret, men harmonisk plantesamling med et i forhold til akvariets

størrelse pasende antal arter. Samlingen skal i overvejende grad bestå af egentlige vandplan- 

ter og sumpplanter, der i naturen i en væsentlig del af året vokser i neddykket

8. Her bedømmes alene planternes størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de nor- 

malt opnår under akvarieforhold

9. Der lægges vægt på sunde og fejlfrie planter med tydelig tegn på, at de er i vækst. Der tages

særligt hensyn til, om planterne kan være tiltrukket i akvariet.
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