Nyhedsbrev fra DAU
Den 1. oktober 2012

Stiftet den 4.marts 1945

Vi vil fremover fremsende et
nyhedsbrev månedligt, for at
informere om aktiviteterne i
bestyrelsen
www.danskakvarieunion.dk

Her er der plads til en annonce

Her er der plads til en annonce

Medlemsforeninger i DAU: Status pr. 1. oktober 2012
Alssund Akvarieforening
Avedøre Akvarieklub
Akvarie Klub Fyn
Akvariesiden.dk
DanishShowGuppy
Esbjerg & Omegns Akvarieklub
Gersagerparkens Akvarie Forening
Holbæk Akvarie Klub
Horsens Akvarieklub
Karlemosens Akvarieklub
Københavns Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening

Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Poecilia
Roskilde Akvarieforening
Silkeborg Akvarieforening
Skive & Omegns Akvarieforening
Storkøbenhavns Akvarie Klub
Sydhavsøernes Akvarieklub
Tønder Akvarie Klub
Vejle Akvarieforening
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub
Viborg Akvarieforening
Århus Akvarieforening
Ølstykke Akvarie Forening

Skulle der være en fejl i ovennævnte liste så send en mail herom til ole.g@privat.dk

Hjemmesbedømmelser i 2013
Det er ikke for tidligt, at begynde planlægningen for hjemmebedømmelserne i foråret 2013. Er man ikke helt
klar over reglerne, er der flere foredragsholdere klar til at komme ud til foreningerne og holde foredrag
herom. Jævnfør foredragsholderlisterne på DAU’s hjemmeside.
Datoer vil blive udmeldt i næste nyhedsbrev.

Årsplanlægning – hvorfor det
Se vedhæftede artikel

Pasningsvejledninger.
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev har Dyrenes Beskyttelse fået til opgave at lave pasningsvejledning for
akvariefisk. DAU har den 12.juni været indbudt til møde med Dyrenes Beskyttelse, hvor man bla ønskede at
trække på vores erfaringer om, hvordan sådanne vejledninger kan laves i form af ”gruppeopdelinger” da det
vil være helt uholdbart, at lave en vejledning for hver enkelt fiskeart.
Vi mødte op med flere forslag, som man kunne arbejde videre med. Arbejdet er nu i fuld gang. I første
omgang er vi ved at finde ud af hvilke fisk, der kan forventes at blive handlet i butikkerne. DAU har fået
hjælp hertil af Poul Petersen, Tonny Brandt Andersen, Erik Lind Larsen, Kim Mathiasen, Finn Petersen, John
Rosenstock, John Møller Andersen og Thue Grum-Schwensen.
Første omgang med at få en liste over de forskellige arter, der handles med eller er blevet handlet med er nu
overstået. Næste etape går ud på at finde frem til en gruppeopdeling af fiskene, således at man begrænser
vejledningerne mest muligt, men allerede nu, må vi erkende, at mange specielle arter kræver deres egen
selvstændige vejledning.
Der er nu fundet frem til en beskrivelse over akvarietyper, hvori fiskene kan holdes. Disse skal så placeres for
de forskellige arter. Akvarietyperne vil formentlig blive udgangspunktet for en egentlig pasningsvejledning
for hovedparten af vores fisk, såfremt det nedsatte 3 mandsråd acceptere dette.

Arrangement i Randers:
Petshow i Randers (Assentofthallerne) i dagene 19. 20. og 21. oktober 2012. Læs mere på
www.petshow.dk/danmark.html
Verdensmesterskabet
" Hr. og Fru Danmark Akvarie "
Petshow og Unimati leverer og betaler et 54 l. akvarie med lampe. Du leverer det øvrige (fisk, planter,
sten, rødder osv.) og opbygger akvariet, som du vil have det til at se ud og udstiller det på Petshow 2012.
Unimati tilbyder 20 % rabat for alt hvad du køber til netop denne konkurrence..
Efter endt udstilling og bedømmelse, er hele molevitten dit. Derudover deltagere du i
verdensmesterskabet for " Hr. og Fru Danmark Akvarie " Hvor der også er mulighed for at vinde flotte
præmier.
Alle kan deltage, uanset alder og erfaring.
Dommerne er Petshow's publikum og en afstemning på nettet. Vinderne offentliggøres søndag d. 21. okt.

kl. 16.30 på messen. Akvarierne kan afhentes søndag kl. 17.00. efter endt udstilling.
Tilmeldning og betaling skal foretages senest tirsdag d. 16.okt. v. Unimati tilmeldingsgebyr: 150 kr. Skal
betales ved tilmelding.
Regler:
Akvariet udleveres fra onsdag d. 19. okt. fra kl. 10.00 i udstillingshallerne. Og må IKKE fjernes fra
udstillingshallen, før søndag efter udstilling. Kun disse akvarier kan deltage. Akvariet skal stå færdig til
udstilling fredag d. 19. okt. Kl. 14.00.
Der må kun finjusteres i akvarierne i udstillingsperioden efter aftale med Petshow Husk de etiske regler
om at fiskenes størrelse og mængde skal passe til akvariet. Udstilleren har selv det fulde ansvar for
akvarie og indehold.
Dette arrangement støttes af Dansk Akvarie Union' s Region Jylland

Arrangement i Skive
Der er Skive Akvariemesse 3. november (kl. 10-16) -4. november (kl. 10-15) i Rønbjerghallen, Kisumvej 34,
7800 Skive. Læs mere på www.skiveakvarieforening.dk

Foredragsholder
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

Dommeruddannelse
Desværre var der kun 2 tilmeldinger til kurset, og derfor kan det ikke gennemføres i denne omgang. DAU og
DAS skal dog opfordre til, at man i klubberne reklamerer for uddannelsen. DAS er stadig interesseret i at
gennemføre et kursus, hvis der kommer flere tilmeldinger.
Så interesserede må meget gerne igen kontakte DAS på formand@akvariedommer.dk .

Medicin/desinfektionsmidler til hobby/kæledyr til fisk
Sagen er gået i lidt dødvande i øjeblikket, men vi arbejder stadig på at komme i dialog med de respektive
myndigheder.

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 11
stk. Flere er på vej.

Opdrætskonkurrencen
Gå ind på DAU’s hjemmeside og se hvordan tilmelding foregår. Det er ikke svært.
Vær opmærksom på at opdrættene skal kontrolleres i en alder af 6 - 8 uger efter fødsel/klækning.
Det er efter DAU’s opfattelse, at det vil være en god ”politik”, at vi er gode til selv at opdrætte fisk. Man
ved aldrig, hvornår der pludselig kan komme forbud mod import af akvariefisk generelt pga. af udryddelse
i naturen.
Opdræt for indeværende sæson finder du adgang til via DAU’s forside.

Kontingent indbetaling foregår til:
Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432
Kontingent for 2012 er:
Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2011, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den Blå Planet:
Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune.
www.denblaaplanet.dk

Kommende aktiviteter:
Nivå Kokkedal Akvarieklub har 30 års jubilæum i 2013. Det vil blive fejret den 3/3 2013 på klubbens
traditionelle AKVA-DAG. Klubben kunne i denne forbindelse godt tænke sig om, der var nogle foreninger der
ville udstillede på dagen. Der vil være pokaler til de bedste akvarier.
Akvamesse i Vejle
Den 23-24. februar 2013. Kom og nyd Danmarks hyggeligste Akvariemesse; vi har igen 2 haller med masser
af salgs- og showboder.
Den årlige akvadag i Viborg bliver som altid den 2. lørdag i marts, nemlig lørdag den 9. marts 2013.
Det er en auktion hvor der som regel er mindst 500 effekter at byde på. Nærmere om sted og tid følger.

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

