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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.

Akva-dag 2015

Opdrætskonkurrencen
2015
Opdrætskonkurencen er kommet godt
igang, der er allerede
tilmeldt 77 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, undtaget er årets sidste
opdræt der har en frist på 6 uger.
Anmeld dine opdræt ved at benytte
formularen på vedstående link.
Anmeld

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på

www.danskakvarieunion.dk

Søndag den 1. november
i Ølstykke.
DAU Region Sjælland afholder i
samarbejde med Ølstykke
Akvarieforening, Akva-dag i år.
Det bliver en traditionel akvadag med 2
foredrag og efterfølgende auktion over
de indleverede sager (fisk, rejer, snegle,
planter, tilbehør o.lign.).
Da der ikke bliver nogen Akva Messe i
Køge i år, er det årets mulighed for at få
lidt viden og evt. spændende fisk/planter
med hjem.
Adressen for afholdelse af Akva-dagen
er endnu ikke fastsat, men det kommer
helt sikkert HER så snart den foreligger.
Her er dog et foreløbigt program for
Akva-dagen:
Kl. 10.00 Indlevering til auktion
(forbeholdt medl. af regionens
klubber/foreninger).
Kl. 11.00 Velkomst ved formand Allan
Olssen (ØAF)
Kl. 11.05 Foredrag ved Erik Heiss:
Sådan bygger du din egen 3D baggrund i

SEPTEMBER

2015

Make-Make.
Kl. 12.30 Pause
Kl. 13.15 Foredrag ved Jørgen Ravn
Christensen: Hvad er et godt
akvariefoder?
Kl. 14.30 Auktion over de indskrevne
auktionsnumre.
Der er mulighed for at købe frikadeller
og kartoffelsalat, kaffe, øl og vand i de
indlagte pauser mellem
programpunkterne.
Sæt allerede nu X i kalenderen. - Alle
er velkomne.

Ny annoncør på
danskakvarieunion.dk
Pr. 1/8-2015 overtog Kenni Greve
Otkjær Akvarie West fra Kent Jepsen. I
den anledning har han valgt at støtte
Dansk Akvarieunion (som han også er
næstformand for) ved at annoncere på
Unionens side.
Kenni Otkjær har over 20 års erfaring
med akvarier og fiskehold, ude som inde.
Han er formand for Viborg
Akvarieforening, og som nævnt,
næstformand i Dansk Akvarie Union.
Han har i mange år drømt om at blive
selvstændig, og dermed kunne forene
hobby og arbejde. Det får han nu
mulighed for med Akvarie West.
Akvarie West er flyttet til Midtjylland og
bliver primært internet baseret. Det vil
sige at Kenni det første stykke tid vil
hellige sig de internet-baserede ordrer
som kommer fra hjemmesiderne

akvariewest.dk
akvarieforretningen.dk.
Der vil være mulighed for afhentning på
den nye adresse. Udvalget på
hjemmesiden vil blive forøget; så har du
noget du gerne vil have at forretningen
får hjem, skal du bare give Kenni en
besked eller et kald.
Følg udviklingen på ovennævnte
hjemmesider.
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