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Støt vores sponser

Københavns
Akvarieforening
fylder 100 år
Stort jubilæumsarrangement
lørdag den 9. og søndag den 10. maj
2015 i Valby Kulturhus,
Foredrag af akvarister fra ind og udland,
som fortæller om deres oplevelser med
akvariefiskene og deler ud af deres store
viden og erfaring.
DM i Aqua-Quiz 2015
Gallamiddag i Valby Kulturhus lørdag
aften kl. 19.00.
Alle med interesse for akvarier er
velkomne.
Foredragsholderne:
Mogens Juhl, Skandinavisk Killi
Selskab er kendt ud over landets
grænser som foredragsholder og som en
dygtig opdrætter ikke mindst af de
såkaldte koldtvandsarter. Desuden har
han foretaget fangstrejser i Afrika:
Gabon, Uganda og Æquatorial Guinea.
Samt i Nordamerika: Colorado,
Missouri og Wisconsin.
Christian Jørgensen, Storkøbenhavns
Akvarie Klub er en af DAU's mest
kvalificerede akvariedommere. Han er
flere gange Danmarksmester i klassen
for stueakvarier og er især berømt for
sine helt specielle evner til at planter og
rødder til at gå op i en højere enhed, så
akvarierne altid er både smukke og
spændende at betragte.

DAU`s sekretær
Ervin Petersen
Tlf. 27980873

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

Peder Bach, Ølstykke Akvarieforening
Erfaren cichlideakvarist og
akvariedommer, ansat ved
skoletjenesten i ”Den blå¨Planet” og en
rutineret foredragsholder, der forstår at
fastholde sine tilhøreres opmærksomhed
med sin professionelle og ofte
humoristiske fortællestil.
Hans Georg Evers, Tyskland
Internationalt kendt
akvariebogsforfatter og foredragsholder,

APRIL
2015

erfaren opdrætter – har opdrættet over
300 forskellige akvariefisk - og specielt
kendt som specialist i Corydoras,
Loricaria og rejer. Redaktør af det
tyskeakvarietidsskrift ”Amazonas”.
Hans Ole Kofoed, Dansk Akvarie
Union Formand for Dansk Akvarie
Union og for Holbæk Akvarie Klub.
Han er kendt for sit store engagement
og sin iderigdom, når det gælder om at
promovere akvariehobbyen i
almindelighed og Holbæk Akvarie Klub
i særdeleshed både i de trykte medier og
i lokalradio og -TV.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk

Alssund Akvarieforening
afholder

Akvariedag Sønderborg
2015
Lørdag den 24. oktober
på Biblioteket i Sønderborg.
En dag for alle der interesserer sig for at
holde akvarie.
Dagens formål er at øge interessen for
vores hobby, og hjælpe foreningen med
at få eget klublokale.
Det bliver en hyggelig dag hvor vi
håber, at samle akvarister fra
lokalområdet, men også akvarister
langvejs fra, om en god snak om
akvarier og fisk generelt.
Hoved elementet for akvariedagen er en
stor auktion over akvarie ting. Det kan
være akvarier, fisk, planter, bøger, eller
andet der har med akvariehobbyen at
gøre.

Opdrætskonkurrencen
2015
Opdræt fra 2015 kan anmeldes til
DAU's opdrætsregistrator frem til og
med 12. februar 2016.

Fristen for anmeldelse er ifølge reglerne
6-8 uger efter opdrættets tilblivelse,
undtaget er årets sidste opdræt der har
en frist på 6 uger.
Anmeld dine opdræt ved at benytte
formularen på vedstående link.

Anmeld

PasningsvejledningPasnings
Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde
med Dansk Akvarie Union gennem et
par år fundet en metode til at gruppere
alle fiskearter på, og samtidig udarbejde
en pasningsvejledning. De ligger alle
klar på DB's hjemmeside.
Se dem Her ➨

Medlemsforeninger i DAU:

Foreninger medlem af DAU:
Aalborg Akvarieforening
Alssund Akvarieforening
Akvarie Fyn
Akvariesiden.dk
Avedøre Akvarieklub
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
Ølstykke Akvarie Forening
Århus Akvarieforening

