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Tipskuponer
DAU har fået lov til at bringe tipskuponer
udarbejdet af John Møller Andersen fra
Roskilde Akvarie Forening. Så er
tipskupon nr. 17 tilgængelig på DAU's
hjemmeside.
Det ville være rart at vide om
foreningerne benytter sig af kuponerne.
Send et svar til sekretæren på
ole.g@privat.dk

Hjemmebedømmelse 2014
Videofilm fra Region Sjællands
hjemmebedømmelse ses her:
http://www.youtube.com/watch?v=3gkoF
I1CMT0&feature=youtu.be

Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk

Københavns Akvarieforening
fylder 100 år i 2015.Man er ved at
tilrettelægge et program over 2 dage:
9. og 10. maj 2015
Her vil der bla. blive afholdt DM i AquaQuiz

Opråb.
Allerede nu efterlyser vi en arrangør som
er klar til at afholde DAU's generalforsamling. Den skal afholdes i det 1.st
kvartal 2015

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

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

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

2014

Arrangørerne har allerede efter 4 dage
solgt 100 meter standplads til grossister
og forhandlere, så vi får noget at glæde os
til.

DM-konkurrence på Messen
DAU har inviteret foreningerne til at
deltage i en foreningskonkurrence – et
DM for foreningsakvarier efter
bedømmelsesreglerne. Akvarierne skal
være på mindst 200 liter, og der kæmpes i
klasserne 2, 3, 4 og som noget nyt i klasse
15.
Sidste frist på tilmelding er den
10.august 2014. Rekvirer tilmeldings
blanket hos sekretæren:
ole.g@privat.dk

Resultaterne finder du på DAU's
hjemmeside.

Kalenderen
Støt vores sponser

AUG

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.
Messen bliver i 2 haller på i alt 2200 m2.

Opdrætskonkurrencen
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter
vores egne fisk

Halvårsrapport for DAU’s
opdrætskonkurrence
Opdrætskonkurrencen 2014 er kommet
relativt fint fra start.
Efter de to første kvartaler har 6
medlemmer fra 4 foreninger tilmeldt sig
konkurrencen - heraf er de 4 af deltagerne
nye i forhold til sidste år.
Roskilde Akvarieforening har foreløbig, ved
halvårets slutning, lagt sig i spidsen med 3
deltagere og i alt 161 point for 24 opdræt;
derefter kommer Viborg Akvarieforening
med 16 point for 1 opdræt, og Københavns
Akvarieforening og Horsens Akvarieklub
med h.h.v. 6 og 3 point for hver 1 opdræt.
Vi håber at årets sidste 2 kvartaler vil byde
på flere tilmeldte og mange flere opdræt.
Vi skal derfor herfra opfordre
klubberne/foreningerne til at gøre deres
medlemmer opmærksomme på
konkurrencen, og animere medlemmerne til
at anmelde deres opdræt til konkurrencen.
På DAU’s vegne
Per Kyllesbech Petersen
DAU opdrætsregistrator
Link til opdrætskonkurrenceskemaet HER:
Link til Anmeldelsesformularen HER:

DAU-folder og
Diasshow på
hjemmesiden

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:

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

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

.

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
Stor Københavns Akvarie Klub
Sydhavsøernes Akvarieklub
Tønder Akvarie Klub
Vejle Akvarieforening
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub
Viborg Akvarieforening
Århus Akvarieforening
Ølstykke Akvarie Forening

