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Opdrætskonkurrencen
2015

I Opdrætskonkurencen er der på
nuværende tidspunkt.

 Godkendte opdræt i alt. 143.  
Afviste opdræt 1. 

Følg udviklingen på DAU`s hjemmeside.

Sidste chance.
Opdræt fra 2015 skal anmeldes til             
DAU's opdrætsregistrator senest med 
udgangen af uge 6, 2016. 
(Se bestemmelsernes stk. 6 herunder: )

Konkurrenceregler:
1. Opdrættet henføres til det år, hvor 
fødsel/klækning har fundet sted.

2. Opdrætteren tilmelder opdrættet direkte
på DAU´s hjemmeside og sender dette 
herfra til Unionens kampagneleder.

3. Forinden skal opdrættet i en alder af 6-
8 uger besigtiges af et bestyrelsesmedlem,
af klubbens kontaktmand for 
opdrætskampagnen, eller af et 
klubmedlem udpeget af bestyrelse eller 
kontaktmand.

4. Der lægges vægt på kvalitet. Ungerne 
skal være sunde og artstypiske i form og 
farve, for at opdrættet kan godkendes.

5. I konkurrencen medtages kun opdræt, 
der er indsendt inden 9 uger efter 
fødsel/klækining eller 2 uger efter 
besigtigelsen. Dette for at vi løbende får 
opdrættene registreret.

6. Alle opdrætsanmeldelser skal være 
indsendt og modtaget af kampagnelederen
senest med udgangen af uge 6 året efter 
konkurrenceåret. 

7. Når opdrættet er godkendt af 
kampagnelederen tildeler denne opdrættet
point ud fra sværhedsgrad og indskriver 
opdrættet på DAU´s hjemmeside.

8. Når året er gået tilsendes hver 
opdrætter et diplom med angivelse af 
antal opdræt og antal samlede point, samt 
en nål svarende til det højst rangerende 
opdræt.

  1 - 9 Point = Bronze
10 - 16 Point = Sølv
17 - 20 Point = Guld

9. Hvert år tildeles et diplom til den 

opdrætter, der har fået flest point og til 
den forening/klub hvis medlemmer 
sammenlagt har fået flest point samt den 
opdrætter og den forening/klub der har 
haft flest opdræt.

10. Hvert år gives en præmie (gavekort 
300 kr. til en dyrehandler i modtagerens 
nærområde) til den opdrætter der har 
opnået flest point samt til den opdrætter, 
der har lavet flest opdræt i årets løb.

-----

Dansk Akvarie Union afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag den 28. februar. 2016 
kl. 13.00

Samme sted som Vejle  Akvariemesse.
Vejle Midtbyskole – Damhaven 13 B  7100 Vejle

Dagsorden ifølge vedtægterne.

-----

Resultatet fra DM 
i hjemmebedømmelse 2015

Klasse 2 - Prydakvarier

Max. Point  Opnået point
Allan Morgen  
Vestsjælland           100                    83,5

Erik Brich  KA       100                    79

Klasse 5 – ArtsakvarierKlasse 5 – Artsakvarier

Max. Point  Opnået point
Peder Bach
Ølstykke                 100                    86

Fiskeart        Xiophorus Pygmaeus

Bent Jacobsen
KA                          100                    84
Fiskeart       Corydoras leucomeles

Nytårshilsen:

                     Udbred kendskabet 
                   til akvariehobbyen.

                Hans Ole Kofoed, 
               formand for DAU

Et af DAU´s formål er, at udbrede 
kendskab og fremme akvariehobbyen, et 
formål, der nok er med i de fleste 
akvarieforeningers formålsparagraffer.

Mange er af den opfattelse, at man kan 
finde alle oplysninger på nettet, også om 
hvordan man holder akvariefisk, får et 
akvarium til at køre og hvad det indebære 
af oplevelser. 

Jeg har i gennem de sidste par måneder 
besøgt flere hjemmesider og facebook 
grupper, og må konstaterer, at vi har et 
stort ansvar som akvarister. Hvor findes 
der mange akvarieholdere der har dårlige 
oplevelser med deres indkøb på grund af 
uvidenhed og dårlig vejledning.

Da jeg for første gang stiftede 
bekendtskab med en akvarieklub var for 
35 år siden i 1980. Jeg havde som mange 
af jer allerede som dreng fået mit første 
akvarium, og da jeg mange år efter fik 
anskaffet mig et igen kunne jeg ikke få 
det til at køre. 
Jeg beklagede mig til en af de lokale 
dyrehandlere, som undersøgte vandet og 
anbefalede mig at komme ned i Holbæk 
Akvarie Klub, det var som sagt 35 år 
siden. - DET HAR JEG ALDRIG 
GLEMT.

I løbet af nogle år, havde jeg forvandlet 
baggangen til et akvarierum, hvor der 
ikke var mindre end 12 større eller mindre
akvarier, og hvor det lykkedes at opdrætte
både barber og tetraer.

Jeg fandt her også en læring i at deltage i 
hjemmebedømmelse og senere 
udstillinger. Vi havde den tradition i 
klubben, at der blev taget billeder af alle 
akvarier, og de blev vist og gennemgået 
på klubaftenen, hvor vi på den måde blev 
inspireret af hinanden. og udstilleren fik 
en god efterkritik - positiv som negativ.

Den velkomst og senere den viden jeg fik 
gennem foreningslivet gjorde, at jeg som 
noget naturligt ville være med til at 
udbrede kendskab og fremme 
akvariehobbyen. 

I 1982 blev jeg første gang valgt som 
formand i Holbæk Akvarie Klub, hvor et 
af vores store aktiv var at lave udstillinger
hvert andet år, og i midten af 1990'erne 
deltog vi på klubplan i de store 
udstillinger i Forum i København. Alt 
dette for at udbrede kendskab til vores 
hobby.

I 1997 blev jeg medlem af 
forretningsudvalget og sekretær i Dansk 
Akvarie Union. Det forblev jeg frem til 
2002, hvilket betød, at jeg ikke var så 
aktiv i det lokale, og ej heller med 
udstillinger og konkurrencer. Det var i 
den periode, hvor de første Nyhedsbreve 
fra DAU blev udsendt, og DAU´s 
håndbog var foreningernes opslagsbog 
med bl.a. foredragsholdere, opdrætslister 
m.v. Det var også her vi fik DAU´s første 
hjemmeside - igen et redskab til at 
udbrede kendskab til akvariehobbyen.

I 2010 blev jeg valgt som formand i 
DAU. Jeg havde det klare mål, at DAU 
ikke skulle være en almindelig 
akvarieforening, men en organisation, der 
på landsplan gav de lokale foreninger 
mulighed for at gøre sig kendte, og 
dermed udøve deres formål, at udbrede 
kendskab og fremme akvariehobbyen. 

At fortælle om hvordan man holder 
akvarium sker ikke på en hjemmeside - 
det kan kun gøres foran et akvarium, 
hjemme hos akvaristen selv. 

Min opfordring skal være:Min opfordring skal være:

1. At akvarieforeningerne og deres 1. At akvarieforeningerne og deres 
medlemmer må møde akvarieholderne, medlemmer må møde akvarieholderne, 
der hvor de kommer - lav en aftale med der hvor de kommer - lav en aftale med 
de lokale dyrehandlere om at f.eks en de lokale dyrehandlere om at f.eks en 
gang om måneden at møde op nogle timergang om måneden at møde op nogle timer
i forretningen, holde et mindre foredrag i forretningen, holde et mindre foredrag 
eller bare få en snak med kunderne. Du eller bare få en snak med kunderne. Du 
får ingen medlemmer blot ved at lægge får ingen medlemmer blot ved at lægge 
flyers eller andet materiale hos flyers eller andet materiale hos 
dyrehandleren. Det burde være en hjælp dyrehandleren. Det burde være en hjælp 
til dyrehandleren, men helt sikkert også tiltil dyrehandleren, men helt sikkert også til
akvarieholderen som måske kan blive akvarieholderen som måske kan blive 
akvarist.akvarist.

2. At medlemmer af akvarieklubber 2. At medlemmer af akvarieklubber 
gennem de sociale medier (de forskellige gennem de sociale medier (de forskellige 
facebookgrupper) inviterer til at mødes i facebookgrupper) inviterer til at mødes i 
foreningen - og så tag godt imod de nye foreningen - og så tag godt imod de nye 
akvarister.akvarister.

Jeg har til Generalforsamlingen været 
formand for DAU i 6 år og forud en 6 års 
periode som sekretær. DAU har vist sig at
være berettiget ved flere lejligheder og er 
inde i en stabil periode. 
Tiden er derfor inde til at der skal nye 
øjne og tanker til, hvordan vi fremadrettet 
til stadighed kan udbrede kendskabet og 
fremme akvariehobbyen i Danmark. Det 
er på sigt uholdbart, at bestyrelsen bor så 
langt fra hinanden. Bestyrelsen har godt 
af at mødes, bare 2 gange om året, for at 
få en snak om hvad vi kan gøre, så 
foreningerne kan få mere vind i sejlende. 
Vi valgte sidste år medlemmer til 
bestyrelsen (et positivt generationsskifte) i
Jylland, og det vil derfor være naturligt, at
vi fandt en ny formand for DAU i Jylland.

Så mit Nytårsønske skal derfor være, at 
der på Generalforsamlingen i Vejle 
vælges en ny formand bosiddende i 
Jylland. 

Tak for mange spændende år i DAU, det 
har og er sjovt at være med til at udbrede 
kendskab til akvariehobbyen, noget jeg 
fremadrettet vil bruge min tid på, bare 
lokalt - for her bor også mange ikke 
oplyste akvarieholdere, hvis man skal tro 
hvad man læser på nettet.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på

     www.danskakvarieunion.dk

----------

 

Holder
 VEJLE AKVARIEMESSE

27 & 28. februar 2016
 Vejle Midtbyskole – Damhaven 13 B  7100 Vejle

3 Haller fyldt med udstilling.
Stande med salg og

konkurrencer og gode gratis
foredrag.

Lørdagen med Hans Evers "Fisk og
rejer fra Sulawesi" (foregår på engelsk)

Søndag kommer Jan Gunnar Olsen og
holder saltvandsforedrag (på dansk). 

Der er 32 stande med mulighed for at gøre
en god handel og spændende fiskesnak. 

Vi har fællesspisning lørdag aften, hvor 
alle er mere end velkomne, sidste år var 
der udsolgt (130 pladser). 

Tilmelding nødvendigt  messe@vejleakva.dk 

Heine Dupont. Formand.

-----

VII Internationale
Ungeføderweekend

6. - 8. maj 2016 på Lyngby 
Vandrerhjem, Rådvad, Lyngby ved 
København

VII Ungeføderweekend
Internationalt kendte talere
Skandinaviens største auktion over 
ungefødende fisk
Hvert andet år holder Poecilia 
Scandinavia en international 
ungeføderweekend om ungefødende fisk.
Det er den syvende ungeføderweekend

Fredag den 6. maj - Ankomst, middag og
udflugt
Lørdag den 7. maj - Velkomst, foredrag, 
auktion, middag
Søndag den 8. maj - Deltagerafregning 
og afsked.

Foredrag:
✔ Poecilia-arter under ekstreme 

forhold (f.eks. i Fosfat-holdige 
kilder) ved professor Michael 
Tobler, USA (Kansas State 
University)

✔ Om at indsamle ungefødende 
tandkarper fra temperede egne, 
og om deres adfærd når de 
bliver holdt på friland ved 
Miguel Figueiredo (Portugal)

✔ Om at holde og opdrætte lidt 
mere specielle og krævende 
ungefødere - i den sammenhæng
også lidt om bevaringsarbejde. 
Ved Nigel Hunter, England, 
bl.a. med i ledelsen af GWG 
(Goodeid Working Gropup) og 
BLA (British Livebearer 
Associtation)

✔ Om hvordan Characodon-
slægten har det i naturen i 
Mexico bl.a.  baseret på 
studierejse til området ved 
professor Michael Tobler, USA 
(Kansas State University)

Se mere om arrangementet, bl.a. online-
tilmelding HER

Tilmeldingsfrist:
12. februar, hvis du vil overnatte.
  7. april, hvis du ikke vil overnatte.

------

DAU afholder DM i
hjemmebedømmelse

Weekenden den 9.-10. april 2016

Dansk Akvarie Union afholder 
Danmarksmesterskab i 
hjemmebedømmelse.

Alle DAU medlems-foreninger/-
klubber kan anmelde akvarier til 
bedømmelse.
Medlemsforeningerne meddeler 1-2 
uger før afholdelsen, hvilke akvarier 
der deltager i konkurrencen.
Hver enkelt medlemsforening kan 
deltage med 1 akvarium i hver af 
klasserne:
Klasse 2A - Prydakvarier under 100 
liter
Klasse 2B - Prydakvarier over 100 
liter
Klasse 2 junior - Akvarister til og 
med 16 år
Klasse 3 - Beplantede biotopakvarier
Klasse 4 - Ubeplantede 
biotopakvarier
Klasse 5 - Artsakvarier
Klasse 6 - Artsakvarier for avlsfisk
Klasse 12 - Saltvand.
Der skal være mindst 2 deltagere i 
en klasse, før der bliver afholdt 
konkurrence/bedømmelse i den 
pågældende klasse. Det betyder, at 
man ikke kan blive Danmarksmester,
hvis man som den eneste er tilmeldt i
en klasse.

Januar          
2016
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                   Gersagerparkens Akvarie Forening           Roskilde Akvarieforening                       Terraieklub                                                 
                   Holbæk Akvarie Klub                                    Randers Akvarieforening                       Viborg Akvarieforening                            
                   Horsens Akvarieklub                                     Silkeborg Akvarieforening                     Ølstykke Akvarie Forening                       
                                                                                                                                                                 Århus Akvarieforening                             
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