DAU-Nyt
I dette nummer









Tipskuponer
Hjemmebedømmelse
2014
Kalenderen
Køge-messe

k

DAU-folder og Diasshow
på hjemmesiden

Køge-messen 2014

DAU har fået lov til at bringe tipskuponer
udarbejdet af John Møller Andersen fra
Roskilde Akvarie Forening. Den første
nr.14 finder I på DAU´s hjemmeside

Akvariemessen i Køge planlægger
både messe og akvarieudstilling.

Hjemmebedømmelse 2014
Danmarksmesterskabet i hjemmebedømmelse foregår i weekenden den 5.6. april 2014. Akvarieforeninger i Region
Hovedstaden og region Sjælland deltager.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk
5.april afholdes akvadag hos Alssund
Akvarieforening i Sønderborg. Se mere
her: www.alssundakva.dk
5.-6. april 2014
DM i hjemmebedømmelse

Støt vores sponser

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

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 grossister
og forhandlere, så vi får noget at glæde os
til.
Nærmere om jeres muligheder og
udstilling, når vi ved mere.

2-4 maj 2014
VI International Livebearer Weekend i
Holbæk. Læs mere her:

Opdrætskonkurrencen

http://www.poecilia.org/start/default.asp?p
age=306

Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter
vores egne fisk

Benyt akvariemesserne til at
profilerer jeres
forening.

Vi har nu afsluttet opdrætskonkurrencen for 2013, og resultaterne kan ses på
DAU's hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer alle foreninger til at
benytte de akvariemesser der afholdes
rundt i landet til at fortælle om
foreningen.

DAU`s sekretær
Ole G. Nielsen
Druevej 6,
3650 Ølstykke
Tlf. 47 17 78 43
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Tipskuponer

Benyt akvariemesserne
Anmeld dit opdræt

Apr.

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.

DAU skal hermed opfordre
klubberne/foreningerne til at lægge sig
selen for at få medlemmerne til at
anmelde deres opdræt i 2014.
Hvorfor går deltagerantallet af
opdrættene ned af bakke?
Ved gennemgangen af de
tidligste opdrætskonkurrencer (19992004) var der mellem 765 og 453
anmelde opdræt - et gennemsnit på
693 over 5 år (deltagere fra 1419 foreninger), hvorimod
gennemsnittet de sidste 5 år kun er 68
(deltagere fra 2-3 foreninger).

Man kan se resultatlisterne i
Foreningsservice / arkiv / En oversigt
over
opdrætskonkurrencerne (public).
Hvorfor skal vi registrere vores opdræt?
Begrundelsen for at opdrætte egne fisk
kunne være beskyttelse af fiskenes
naturlige levesteder og at genopdage
det positive og aktive i at bytte/sælge
egen avl i klubberne/foreningerne. Også at medvirke til at øge hobbyens
anseelse udadtil, ved at vi ved flere
opdræt vil kunne påvise at vi ikke
driver rovdrift på naturen, men bruger
egne ressourcer. - Og så er det også
sjovt at konkurrere - både indbyrdes i
klubberne/foreningerne - og klubberne
og DAU-medlemmerne imellem.

kan bruge opdrætskonkurencen til at
fortælle hvilke fisk du har til salg.
Hvordan kommer man i gang?
Det er meget nemt via nettet. Her
benytter man formularen på DAU's
hjemmeside:
Anmeldelsesformular

DAU-folder og
Diasshow på
hjemmesiden
Download Dau-folder og Diasshow fra
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:

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

Resultatlisten som løbende skulle blive
større og større, er samtidig en
orientering til akvarister om, hvor de
kan købe danskopdrættede fisk – så du
.

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

Medlemsforeninger i DAU:
Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Randers Akvarieforening

Foreninger medlem af DAU:
Aalborg Akvarieforening
Aktive Akvarister Øresund
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

Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Poecilia Scandinavia
Roskilde Akvarieforening
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

