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Generalforsamling.
Referat for generalforsamlingen vil kunne
læses på DAU's hjemmeside i løbet af den
kommende uge.

Generalforsamling
Hjemmebedømmelse
2014
Kalenderen
Køge-messe

k

Benyt akvariemesserne
Anmeld dit opdræt
DAU-folder og Diasshow
på hjemmesiden

Hjemmebedømmelse 2014
Danmarksmesterskabet i
hjemmebedømmelse bliver i weekenden
den 5.-6. april 2014
Der bedømmes i følgende klasser:
Klasse 2
Klasse 2 junior
Klasse 3.
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 12
I kan læse om klasserne på
http://www.akvariedommer.dk/
De enkelte klubber og regioner kan derfor
planlægge med at afholde konkurrence i
marts måned.

Støt vores sponser

For at kunne deltage i
Danmarksmesterskabet skal
deltagerliste indsendes til DAU's
sekretær senest den 30. marts 2014.
På anmeldelserne skal der være
oplysninger om navne på fisk og "dyr".
Meget gerne også på planter.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk
Husk den store Akvadag i Viborg
Lørdag den 8. marts 2014, mere følger.
5.april afholdes akvadag hos Alssund
Akvarieforening i Sønderborg. Se mere
her: www.alssundakva.dk
DAU`s sekretær
Ole G. Nielsen
Druevej 6,
3650 Ølstykke
Tlf. 47 17 78 43

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

5.-6. april 2014
DM i hjemmebedømmelse
2-4 maj 2014
VI International Livebearer Weekend i
Holbæk. Læs mere her:
http://www.poecilia.org/start/default.asp?p
age=306

Mar.
2014

Benyt akvariemesserne til at
profilerer jeres
forening.
Bestyrelsen opfordrer alle foreninger til at
benytte de akvariemesser der afholdes
rundt i landet til at fortælle om
foreningen.
På DAU´s stande på de forskellige messer
reklamer vi netop for, at publikum skal
melde sig ind i en akvarieforening og
henviser til den geografisk nærmeste
DAU forening. Alene på Køgemessen i
september kunne vi henvise mellem 10-15
interesserede til foreninger på sjælland.

Køge-messen 2014
Akvariemessen i Køge planlægger
både messe og akvarieudstilling.

DAU og Dansk Dommersammen-slutning
er inviteret til at deltage i akvariemessen i
Køge i dagene 8.- 9. november 2014.
Arrangørerne forventer udover akvarier
også fugle, krybdyr og blomster, både i
udstilling og til salg.
DAU undersøger muligheden for at der
kan laves en foreningskonkurence – et
DM for foreningsakvarier efter
bedømmelsesreglerne, eller andre tiltag,
der kunne være med til at skabe interessen
for akvariehobbyen.
Messen bliver i 2 haller på i alt 2200 m2.
Arrangørerne har allerede efter 4 dage
solgt 100 meter standplads til grosister og
forhandlere, så vi får noget at glæde os til.
Nærmere om jeres muligheder og
udstilling, når vi ved mere.

Akvariemesse i Køge
8. – 9. november 2014
Nærmere senere.

Anmeld dit opdræt
direkte på
hjemmesiden

DAU-folder og
Diasshow på
hjemmesiden

Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter
vores egne fisk

Download Dau-folder og Diasshow fra
DAU´s hjemmeside.

DAU har behov for at fortælle, at
akvarister også opdrætter deres fisk. Vi er
klar over at mange akvarister opdrætter
deres fisk, nogen lidt i det små, og andre
er det deres store interesse. Alle opdræt
tæller med, så anmeld dit opdræt direkte i
en formular på DAU´s hjemmeside.

Det har været et ønske fra foreningerne til brug
for medlemmerne, at de kunne fortælle hvad
DAU er. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en
folder og et diasshow som kan hentes på
hjemmesiden:

Bemærk de nye opdrætsregler – du skal
ikke først lave et ”Bronzeopdræt” før et
”Guldopdræt”

http://danskakvarieunion.dk/index.
php?option=com_content&view=a
rticle&id=157&Itemid=75

.

Medlemsforeninger i DAU:
Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Randers Akvarieforening

Foreninger medlem af DAU:
Aalborg Akvarieforening
Alssund Akvarieforening
Akvarie Fyn
Akvariesiden.dk
Avedøre Akvarieklub
DanishShowGuppy
Esbjerg & Omegns Akvarieklub
Gersagerparkens Akvarie Forening
Holbæk Akvarie Klub
Horsens Akvarieklub
Karlemosens Akvarieklub
Københavns Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening

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

