
DM i Hjemmebedømmelse 2019 
Tilmeldingsskema 

(Husk at vedlægge en fiske-/planteliste for det akvarium, der skal bedømmes) 
 
Dansk Akvarie Union afholder DM i hjemmebedømmelse i weekenden den 13.-14. april 2019.  
Bedømmelsen vil foregå på den adresse du har angivet herunder. Nærmere om tidspunkt for bedømmelsen 
vil du modtage senere. 
Som udgangspunkt er det de enkelte klubvindere i de enkelte klasser, der går videre til selve Danmarksme-
sterskabet. Klubvinderens akvarie i de enkelte klasser, skal endvidere været vurderet egnet til deltagelse i 
Danmarksmesterskabet af en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer. 
Såfremt der ikke har fundet en bedømmelse sted i den enkelte klub, kan bestyrelsen indstille et medlem til 
deltagelse direkte ved Danmarksmesterskabet. Det anbefales, at indstillingen sker i samarbejde med en af 
DAS uddannet og godkendt akvariedommer. Hvis dette ikke er muligt, fremsendes en fotodokumentation af 
akvariet vedlagt en beskrivelse af fiskesamlingen sammen med tilmeldingen til DAU’s konkurrenceleder, der 
efterfølgende i samarbejde med de valgte dommere ved Danmarksmesterskabet vurderer akvariets egnethed 
til deltagelse i konkurrencen. 
Der skal være mindst 2 deltagere i en klasse, før der bliver afholdt konkurrence/bedømmelse i den pågælden-
de klasse. Det betyder, at man ikke kan blive Danmarksmester, hvis man som den eneste er tilmeldt i en klas-
se. 
Hver klub/forening må tilmelde 1 akvarie i hver klasse: 

Klasse Beskrivelse Kryds af her 
Klasse 2 Prydakvarium. Selskabsakvarium med fisk og planter, hvor ho-

vedvægten er lagt på det dekorative. 
 

Klasse 2, junior Prydakvarium. Selskabsakvarium med fisk og planter, hvor ho-
vedvægten 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 me-

nes akvarium for en enkelt fiskeart, hvor der er lagt vægt på, at 
fiskene egner sig for avl, og at akvariet er indrettet, så det til-
fredsstiller fiskenes betingelser for leg. 

 

Klasse 12 Saltvand  
Klasse 15 Freestyle  

 

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 formanden fra DAU pr. e-mail til adressen  
formand@akvariedommer.dk senest 27. marts 2019.  
Såfremt der har været afholdt klubmesterskab med DAS dommere er fristen 3. april 2019. 
 

Klub/forening: Akvariets størrelse: 

Navn: Adresse: 

Tlf.: E-mail: 

En mere uddybende beskrivelse af alle klasser kan ses på Dansk Akvarie Unions hjemmeside 

mailto:formand@akvariedommer.dk
http://danskakvarieunion.dk/index.php/konkurrencer/hjemmebedommelse/bedommelsesregler
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