
 

  
 
 

Nyhedsbrev fra DAU 
Den 1.november 2011 
 
Vi vil fremover fremsende et  
nyhedsbrev månedligt, for at 
informere om aktiviteterne i 
bestyrelsen                
        www.danskakvarieunion.dk 

Hjemmesiden 

Vær opmærksom på, at den del af hjemmesiden der indeholder FORENINGSSERVICE, nu kun er 

tilgængelig for foreninger, der har betalt DAU-kontingent for 2011. LOGIN er sendt til  foreningerne. 

Tipskuponer  

Under foreningsservice er der langt et par tipskuponer ind, som foreningerne frit kan benytte som 

supplement til deres møde aktiviteter. Disse vil med jævne mellemrum blive suppleret op. Indtil nu ligger 

der 8 stk. Flere er på vej. 

Foreninger tilsluttet DAU 

I Danmark er DAU bekendt med, at der findes 31 akvarieforeninger og klubber. Heraf er 20 medlem af 

Dansk Akvarie Union. Herudover findes der flere forskellige specialforeninger; af disse er 2 medlem af DAU. 

Vi opfordrer hele tiden til, at foreningerne melder sig ind i DAU, jfr. DAU’s formålsparagraffer på 

hjemmesiden, således at vores hobby står bedre rustet, såfremt der skulle opstå myndighedsproblemer 

med fx import af akvariefisk eller andet som er relevant for vores fælles hobby. 

Hjemmebedømmelser i 2012 

DM i hjemmebedømmelse i 2012 vil blive afholdt den 31.marts/1.april. Hvis man ønsker at deltage, er det 

allerede nu, man skal begynde at tænke på hvilken klasse man vil stille op i og med hvilket indhold. DM 

afholdes i følgende klasser: 

 Klasse 2, Klasse 2 junior, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Klasse 6 og Klasse. 12 

Konkurrence reglerne kan læses på både  DAU’s og DAS’s hjemmeside.   

Reglerne for hvordan akvarierne bedømmes kan ses og kopieres fra DAS’s hjemmeside: 
www.akvariedommer.dk 

Se længere fremme i brevet, hvor vi har fået en foredragsholder, der kan komme og fortælle om 

bedømmelsesreglerne. 

http://www.danskakvarieunion.dk/
http://www.akvariedommer.dk/


 

Dansk Dommer Sammenslutning (DAS) 

Foreningen har holdt Årsmøde og Generalforsamling i september måned.  På mødet blev rettelser til 

klasserne 2, 5, 6, 7, 13 og 14 i de nuværende bedømmelsesregler godkendt. Herudover er der nedsat en 

arbejdsgruppe som skal se på en ny klasse kaldet ”Freestyle”. Her skulle der være mulighed få at benytte 

plastik planter mm. Man må dog ikke udføre nogen form for dyrplageri i klassen. Man diskuterede også  

Nano akvarier og om, der også skulle uddannes dommere hertil. Endvidere blev det besluttet at ændre 

reglerne i forbindelse med dyr i akvariet, fx rejer. Et sidste, men interessant punkt var, evt. at afholde en 

dommeruddannelse i Jylland i 2012.  

Rettelserne vil fremgå i bedømmelsesreglerne vil blive bragt på http://www.akvariedommer.dk/ 

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt. DAU’s formand Hans Ole Kofoed er valgt som DAU’s 

repræsentant i DAS. 

 

Ny foredragsholder 

Christian Jørgensen (KAK) er kommet på foredragsholderlisten med 3 foredrag: 

Dekoration af selskabsakvariet – teori og praksis 
Teori og praksis omkring selskabsakvariet (fisk, planter og dekorationsmaterialer) 
Bedømmelsesreglerne – vores bedste akvariebog? 
 
De to første kan mikses alt efter hvordan foreningen ønsker det skruet sammen 

 

DAU efterlyser stadig flere foredragsholdere. Er der foreninger, der ligger inde med emner, som 

ikke ligger på vores nuværende foredragsholderliste, hører vi gerne fra Jer. Mail til sekretæren: 

ole.g@privat.dk 

Opdrætskonkurrence – efterlysning 

DAU har i mange , mange år haft og har stadig en opdrætskonkurrence kørende. Men desværre er 

deltagerantallet meget begrænset idet kun 2-3 foreninger har deltaget i de senere år. (jfr. resultaterne 

indtil nu i 2011 på DAU’s hjemmeside). Årsagen til afholdelse af og reglerne for deltagelse i konkurrencen 

fremgår ligeledes på DAU’s hjemmeside. Der må da være mange flere der laver opdræt? 

Vi har nu desværre to problemer, hvis konkurrencen skal fortsætte: 

1. Flere deltagere 

2. Poul Petersen, som har været tovholder de senere år, ønsker at holde op pr. 31/12 2011. Vi 

efterlyser derfor meget kraftigt efter en afløser. Poul Petersen er selvfølgelig helt med på, at hjælpe 

http://www.akvariedommer.dk/
mailto:ole.g@privat.dk


med oplæringen af denne opgave. Lykkedes det ikke at finde en ny opdrætsregistrator, må vi 

desværre indstille konkurrencen 

På DAU’s hjemmeside kan man læse reglerne for hvorledes bedømmelserne foregår. 

Regionerne har fået deres egen side 

Gå ind under Regionerne på DAU’s hjemmeside og klik fx på Region Sjælland. Her kan du finde 

masser af oplysninger om, hvad der foregår i Regionen. Og få inspiration til hvad Jeres Region 

kunne bruge et sådant tilbud til.  

Findes der et regionssamarbejde (fx tidligere kredssamarbejde) må I meget gerne meddele dette 

til DAU’s sekretær: ole.g@privat.dk .  Ønsker I at oprette jeres egen Regionsside skal vi nok være 

Jer behjælpelige med det.  

Kontingent 

Kontingentet er som følger:                                                                                                                     

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2010, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr. 

Indbetales på DAU’s konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto 1034243 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Den Blå Planet: 

Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune. 

www.denblaaplanet.dk 

Akvadage, messer og udstillinger 

Malmø Akvarieforening afholder udstilling den 4 – 6. november 2011. Afholdes i Barnens scen Malmø 

Folkets Park. Ud over udstillingen vil der være konkurrence om et Discus championat, Nordens første 

Nano konkurrence, samt Orkideudstilling. 

Rejeshoppen afholder stor Akvariemesse i Køge Hallerne, Ved Stadion 2, 4600 Køge (1000m2) søndag den 

6.november 2011 kl. 10-15. Hallen ligger centralt tæt på bus og S-tog, samt gode parkeringsforhold. Entre 

30 kr. børn u/12 gratis. Vil du vide mere så læs på: www.mnj-messe.dk 

Akvamesse i Vejle den 3 – 4. marts 2012 på Damhavens skole. 

mailto:ole.g@privat.dk
http://www.denblaaplanet.dk/
http://www.mnj-messe.dk/


 

Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær: 

Mail: ole.g@privat.dk 

 

 

Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk 
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