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Opdrætskonkurrencen
2015

Opdrætskonkurencen er kommet
godt igang, der er allerede 
tilmeldt 41 opdræt i 2015.

Følg udviklingen på DAU`s 
hjemmeside.

Opdræt fra 2015 kan anmeldes til           
DAU's opdrætsregistrator frem til og     
med 12. februar 2016.

Fristen for anmeldelse er ifølge reglerne
6-8 uger efter opdrættets tilblivelse, 
undtaget er årets sidste opdræt der har 
en frist på 6 uger.
Anmeld dine opdræt ved at benytte        
formularen på vedstående link.

Anmeld 

Københavns
Akvarieforening 

fylder 100 år
 

Stort jubilæumsarrangement 
lørdag den 9. og søndag den 10. maj

2015 i Valby Kulturhus, 

Foredrag af akvarister fra ind og udland,
som fortæller om deres oplevelser med

akvariefiskene og deler ud af deres store
viden og erfaring. 

DM i Aqua-Quiz 2015 
Gallamiddag i Valby Kulturhus lørdag

aften kl. 19.00. 
Alle med interesse for akvarier er

velkomne. 

Foredragsholderne: 
Mogens Juhl, Skandinavisk Killi 
Selskab er kendt ud over landets 
grænser som foredragsholder og som en
dygtig opdrætter ikke mindst af de 
såkaldte koldtvandsarter. Desuden har 
han foretaget fangstrejser i Afrika: 
Gabon, Uganda og Æquatorial Guinea. 
Samt i Nordamerika: Colorado, 
Missouri og Wisconsin. 

Christian Jørgensen, Storkøbenhavns 
Akvarie Klub er en af DAU's mest 
kvalificerede akvariedommere. Han er

 flere gange Danmarksmester i klassen 
for stueakvarier og er især berømt for 
sine helt specielle evner til at planter og 
rødder til at gå op i en højere enhed, så 
akvarierne altid er både smukke og 
spændende at betragte. 

Peder Bach, Ølstykke Akvarieforening 
Erfaren cichlideakvarist og 
akvariedommer, ansat ved 
skoletjenesten i ”Den blå¨Planet” og en 
rutineret foredragsholder, der forstår at 
fastholde sine tilhøreres opmærksomhed
med sin professionelle og ofte 
humoristiske fortællestil. 

Hans Georg Evers, Tyskland 
Internationalt kendt 
akvariebogsforfatter og foredragsholder,
erfaren opdrætter – har opdrættet over 
300 forskellige akvariefisk - og specielt 
kendt som specialist i Corydoras, 
Loricaria og rejer. Redaktør af det 
tyskeakvarietidsskrift ”Amazonas”. 

Hans Ole Kofoed, Dansk Akvarie 
Union Formand for Dansk Akvarie 
Union og for Holbæk Akvarie Klub. 
Han er kendt for sit store engagement 
og sin iderigdom, når det gælder om at 
promovere akvariehobbyen i 
almindelighed og Holbæk Akvarie Klub
i særdeleshed både i de trykte medier og
i lokalradio og -TV. 

DM i hjemmebedømmelse
2015

Der var desværre kun konkurrence i 2 
klasser, da der kræves mindst 2 akvarier
i en klasse før der bliver en 
konkurrence.
Dommerne Niels Schønberg og Hans 
Ole Kofoed oplevede nogle meget flotte
akvarier, og ikke mindst viste klasse 2 
akvarierne nogle flotte planter.

    MAJ
    2015

http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77


De to danmarksmestre er:
Klasse 2: Allan Morgen, Vestsjællands 
Akvarie- og Terrarie Klub.
Klasse 5: Peder Bach, Ølstykke 
Akvarieforening.
Vi håber der kommer flere deltagere til 
næste år.

Se resultatet og filmen fra hjemme- 
bedømmelsen på vores hjemmeside. 

Nyt fra foreningerne

Vejle Akvarieforening`s tur til 
Berlin 18-19 april.

Et lille forhistorie. For at belønne de af 
vores aktive medlemmer, der hjælper til
ved vores tilbagevendende messen hvert
år, kvitterer vi med en udflugt. Vi har 
tidligere besøgt bl.a. Danmarks 
akvarium (det gamle), Credo, Den blå 
planet, tur i Jylland til butikker – I år 
var turen til afstemning blandt 
hjælperne, enten en gratis tur til Den blå
Planet igen, som vi var ved kort efter 
deres indvielse (der var for mange 
mennesker og kø), en mindre 
brugerbetaling (300,-) og så en 
weekendtur til Berlin med besøg i 
Berlin Zoo.
Berlin vandt, så vi var 26 hjælpere der 
skulle afsted. Denne gang havde vi lejet
en stor bus, så vi kunne køre samlet.

For at få så meget ud at det som muligt, 
har vi en meget erfaren akvarist i 
baghånden (tak), som kan planlægge 
turen igennem Tyskland. Vi mødtes i 

Kolding lørdag morgen kl. 7, og så 
skulle det ellers køres mod syd. Første   
stop var Knutzen Dyrehandel i Kiel, det
er en forholdsvis ny dyrehandel, der dog
var hurtig at overskue. Derefter gik 
turen videre til en flot akvariekælder 
hos Isabi.de, en importør af 
Tanganyiaka ciklider, det var en stor 
oplevelse, med mange flotte fisk i en 
virkelig gennemført kælder – virkelig et
besøg værd.

Efter en forholdsvis lang dag ankom vi 
til hotellet sidst på eftermiddagen. Vi 
havde booket på Hotel Aletto, som 
ligger meget centralt i Berlin, lige 
overfor Berlin Zoo (kan anbefales til en 
storby ferie), dejligt at få ro på hotellet, 
efter en lang dag i bus. Da folk havde 
sundet sig, gik vi i samlet flok ud for at 
spise, det er altid hyggeligt når 
foreningen mødes på andre præmisser i 
lidt mere afslappet atmosfære.
Søndag morgen kom vi til højdepunktet 
for turen, Berlin akvarium og Zoo. Det 
er en stor oplevelse, at gå rundt og 
betragte de smukke akvarier der. 
Akvariet har flere første opdræt af 
blandt andet L. Maller. Zoo'en er en af 
verdens største og der blev gået flere 
kilometer rundt i haven, i det vidundelig
vejr, som var med os på hele turen.
Turens sidste stop var i Hamborg, hos 
en af de flotteste forretninger i 
Tyskland, Aqzeno. De er også 
importører af mange arter og det er en 
forretning, der helt sikkert vil få besøg 
af os igen – der er allerede aftalt et stop 
når Vejle Akvarieforening tager på den 

årlige tur til Expo Messe i Duisburg 
senere på året..

Kalenderen

se nærmere om arrangementerne på  
      www.danskakvarieunion.dk

Alssund Akvarieforening 
afholder

Akvariedag Sønderborg 
2015

Lørdag den 24. oktober 
på Biblioteket i Sønderborg.  

En dag for alle der interesserer sig for at
holde akvarie.
Dagens formål er at øge interessen for 
vores hobby, og hjælpe foreningen med 
at få eget klublokale. 
Det bliver en hyggelig dag hvor vi 
håber, at samle akvarister fra 
lokalområdet, men også akvarister 
langvejs fra, om en god snak om 
akvarier og fisk generelt.
Hoved elementet for akvariedagen er en
stor auktion over akvarie ting. Det kan 
være akvarier, fisk, planter, bøger, eller 
andet der har med akvariehobbyen at 
gøre.

     PasningsvejledningPasnin

Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde 
med Dansk Akvarie Union gennem et 
par år fundet en metode til at gruppere 
alle fiskearter på, og samtidig udarbejde
en pasningsvejledning. De ligger alle 
klar på DB's hjemmeside.

S  e dem Her ➨   

Se den nye hjemmeside som går online 1. maj 2015. Hjemmesiden er designet til smartphone og Tablet.   
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