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Opdrætskonkurrencen
2015
Opdrætskonkurencen er kommet godt
igang, der er allerede
tilmeldt 67 opdræt i 2015.
Følg udviklingen på DAU`s
hjemmeside.
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

Efter generalforsamlingen den 21.
februar blev administrationen af DAU’s
hjemmeside overdraget til Per
Kyllesbech Petersen fra Vestsjællands
Akvarie- og Terrarie Klub. Opgaven lød
på at vedligeholde hjemmesiden, og
samtidig migrere siden til nyeste
version af Joomla (vers. 3.x).
Fra først i marts og frem til sidst i april
blev hjemmesidens indhold så overført
fra Joomla-version 1.5.26 til Joomlaversion 3.4.
Per havde et program der skulle kunne
overføre indholdet fra den gamle til den
nye version; han havde forinden gjort
dette med et par andre hjemmesider,
men operationen mislykkedes på
DAU’s hjemmeside. - Derefter var der
ikke andet at gøre, end at overføre
indholdet manuelt, hvilket så blev gjort
i omtalte periode.
Opgaven bestod også i at få tilrettet
skabelonen, så den svarede til den nye
version og det gamle layout, der var
blevet tilrettet i Joomla-systemet, og
ikke i det skabelon-program den
oprindelig var oprettet i. - Dette bl.a. for
at nye generationer af web-ansvarlige
skal kunne foretage fremtidige
opdateringer af skabelonen til nye
versioner af Joomla.
Under ovennævnte proces opstod der
flere ideer til forbedring af
brugervenligheden, bl.a. skulle siden
have en bedre fremvisning på tablet og
smartphone. Layoutet blev bl.a. af den
grund gjort smallere, og menuerne, som
er blevet revideret en del, kom op under
hjemmesidens hoved.
Som noget nyt har vi lavet et
“løbebånd” i bunden af siderne, med
bannere der præsenterer medlemsforeningerne. - Hvis man peger på
“løbebåndet” standser det, og man kan
klikke sig ind på den valgte forenings
hjemmeside, facebook-gruppe, eller for
et par stykkers vedkommende, på en
kontaktformular til foreningen/klubbens
formand.
På annonce-siden har vi revideret de
formater, vi (og layoutet) kan håndtere.

JUNI
2015

Vi fik gentegnet annoncen fra LavprisPVC; og vores nye sekretær Ervin
Petersen fik en aftale i stand med
Akvastabil, der tegnede en annonce
over tre moduler.
Den nye hjemmeside-version blev
offentliggjort den 1. maj 2015.
Efterfølgende er der lavet nogle
justeringer og tilføjelser, bl.a. på arkivdelen.
Nyheder fra DAU får nu en lille
henvisning på forsiden med henvisning
til et nyt tiltag på siden, et nyhedsarkiv.
- Dér kan alle nyheds-henvisninger fra
forsiden læses i sin fulde version - med
nyeste meddelelse øverst, således at der
hen ad vejen opstår et “nyhedsarkiv”.
Nyhedsarkivet findes som en
undermenu under menuen Forside, og
kan også hentes i menuen
Foreningsservice / Arkiv.
En anden undermenu under menuen
Forside er Arrangementskalender. - Her
lægger vi de meddelelser vi får om åbne
arrangementer rundt om i
foreningerne/regionerne. Vi appellerer
derfor til foreningerne om at sende en
meddelelse til DAU’s web-ansvarlige,
som vi skriver på hjemmesiden, “Giv
venligst besked til web-admin, hvis du
har kendskab til et åbent arrangement,
som du mener kan have interesse for
andre indenfor hobbyen.”. - Også dette
menupunkt henvises der til fra forsiden.
Under menuen Foreningsservice findes
DAU’s arkiv (Foreningsservice /
Arkiv). Her kan man bl.a. få adgang til
alle udsendte nyhedsbreve og omtalte
nyhedsarkiv.
Nyt på arkiv-siden er også en mulighed
for at kikke ind i 3 af DAU’s gamle
hjemmesider, samt at se det oprindelige
indhold af DAU’s gamle
medlemshåndbog.
Disse tiltag er gjort ud fra en historisk
betragtning, så man kan dykke ned i det
gamle materiale. - DAU’s nye
hjemmeside indeholder alt relevant og
gældende stof.
De sidste tre tiltag er forbeholdt
medlemsforeningerne, og undermenuerne der henviser til dem, fremkommer først efter indlogning med det
tilsendte brugernavn og adgangskode.

Indlognings-modulet fremkommer kun
på siderne under menuen
Foreningsservice.
Den øvrige del af DAU’s Arkiv
(Foreningsservice / Arkiv) er
tilgængeligt for alle.
Nyt her er fortegnelserne over
Quizmestre og Foto- og videomestre.
Nogle af undermenuerne under menuen
Foreningsservice er markeret med en
efterfølgende stjerne (*). Det betyder at
der kræves login, med det tilsendte
brugernavn og adgangskode.

DAU og KA´s gensidig afhængighed af
hinanden kunne f.eks ses i 1992, hvor
KA´s formand Poul Petersen blev
formand i DAU, og sammen kunne vi
fejre DAU´s 50 års jubilæum.

Efter anden runde var stillingen:
KA (5 rigtige)
Roskilde Akvarieforening (5 rigtige)
Alssund Akvarieforening (2 rigtige)
Da man efter anden rundes 5 spørgsmål
løb tør for spørgsmål, blev både
Københavns Akvarieforening og
Roskilde Akvarieforening erklæret som
vinder af danmarksmesterskabet 2015,
med Alssund Akvarieforening på 3.
pladsen.

Dette var en oversigt over nye tiltag,
ændringer og tilføjelser på DAU’s
redesignede og reviderede hjemmeside.
Kontakt hjemmesidens administrator
web-admin hvis du har forslag til
ændringer/tilføjelser, eller du har
kendskab til arrangementer indenfor
hobbyen som ikke er sat ind i
Arrangementskalenderen.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk

Akvariedag Sønderborg
2015

Nyt fra foreningerne
Danmarks ældste
akvarieklub
Københavns Akvarieforening fejrede
100 års jubilæum med en
Aquaweekend i Valby.
Der var spændende foredrag, lige fra
rejsebeskrivelser, corydoras, og tetra til
anekdoter fra et liv som akvarist.
Der blev holdt DM i aquaquiz med
deltagelse af 6 foreninger. Mesterskabet
gik delt til Roskilde og den
arrangerende klub.
Lørdag aften var der jubilæumsmiddag,
hvor DAU´s formand Hans Ole Kofoed
kom med en hilsen fra DAU.
Formanden fortalte bl.a. at det var
medlemmer af KA der allerede i 1940
tog initiativ til at danne en union, men
på grund af krigen blev det først den 3.
marts 1945, hvor Anton Fr. Bruun, der
blev verdenskendt som videnskabelig
leder af den danske Galatheaekspedition
i 1950-52, blev DAU´s første formand.
Senere blev KA´s blad DAU´s officielle
meddelelsesorgan indtil 2003, hvor
Akvariebladet ophørte som
landsdækkende blad.

Aktive Akvarister Øresund (8 rigtige)
Holbæk Akvarieklub (7 rigtige)
KAK (7 rigtige)
AAØ, HAK og KAK udgik efter 1.
runde.

Formanden sluttede sin hilsen af med at
takke Københavns Akvarieforening for
levering af arbejdskraft, og altid aktiv
deltagelse i DAU´s initiativer, og
overrakte DAU´s hilsen til KA i dagens
anledning, et kopi af et gammelt træsnit
af et akvarium fra 1877.

DM i Aquaquiz 2015
Lørdag den 9. maj 2015 afviklede
Københavns Akvarieforening (KA)
DAU's officielle danmarksmesterskab
i Aquaquiz.
Det skete i forbindelse med
markeringen af KA's 100 års jubilæum,
der blev holdt i Valby Kulturhus i
weekenden den 9.-10. maj 2015.
Der deltog seks foreninger/klubber i
quiz'en der blev afviklet over to runder.
De deltagende foreninger var:
Aktive Akvarister Øresund
Holbæk Akvarieklub
KA (Københavns Akvarieforening)
KAK (Storkøbenhavns Akvarie Klub)
Roskilde Akvarieforening
Alssund Akvarieforening
Efter første runde var stillingen:
KA (9 rigtige)
Roskilde Akvarieforening (9 rigtige)
Alssund Akvarieforening (9 rigtige)

Alssund Akvarieforening
afholder 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 akvarie hobbyen at gøre.

PasningsvejledningPasnin
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 ➨

Foreninger som er medlem af DAU:
Foreninger som er medlem af DAU:
Aalborg Akvarieforening
Aalborg
Akvarieforening
Alssund
Akvarieforening
Alssund
Akvarieforening
Avedøre Akvarieklub
AvedøreAkvariekælder
Akvarieklub
Elstedhøj
Elstedhøj
Akvariekælder
Gersagerparkens
Akvarie Forening
Gersagerparkens
Holbæk Akvarie KlubAkvarie Forening
HolbækAkvarieklub
Akvarie Klub
Horsens
Horsens Akvarieklub

Karlemosens Akvarieklub
Karlemosens
Akvarieklub
Københavns
Akvarieforening
Københavns
Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening
Nivå-Kokkedal
Akvarieklub
Nivå-Kokkedal
Akvarieklub
Roskilde
Akvarieforening
Roskilde
Akvarieforening
Randers Akvarieforening
RandersAkvarieforening
Akvarieforening
Silkeborg
Silkeborg Akvarieforening

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

