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Opdrætskonkurrencen
2015
Opdrætskonkurencen er kommet godt
igang, der er allerede
tilmeldt 87 opdræt i 2015.
Følg udviklingen på DAU`s hjemmeside.

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

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.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på

www.danskakvarieunion.dk

2015

Akva-dag
Søndag den 1. november 2015
DAU Region Sjælland og Ølstykke
Akvarieforening afholder Akva-dag
i Jørlunde Skoles auditorium
Roskildevej 22, 3650 Ølstykke.
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.

Akvariedag i Sønderborg
2015

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

OKTOBER

…..............
Se denne pragtfulde video fra
Hjemmebedømmelse 2015
Dansk Akvarie Unions
Danmarksmesterskab 2015

Dagens program (ca.-tider): Kl. 10.00
Indlevering til auktion – Læs mere om
auktionsindskrivning på Regions
Sjællands siden på DAUs hjemmeside
(På hjemmesiden findes formular til
indskrivning som indsendes senest
25.10.2015) OBS: Kun medlemmer af
foreningerne øverst på plakaten kan
sælge på auktionen.
Kl. 11.00 Velkomst ved formand Allan
Olssen (ØAF) Kl. 11.05 Foredrag ved
Erik Heiss Sådan bygger du din egen 3D
baggrund i Make-Make - Erik fortæller
om hvordan MakeMake kan anvendes til
at bygge unikke akvariebaggrunde der
passer lige netop til dit akvarium Kl.
12.30 Pause Kl. 13.15 Foredrag ved
Jørgen Ravn Christensen Hvad er et godt
akvariefoder? - Hvad indeholder det
foder, som fiskene spiser i naturen? Hvad skal du se efter, inden du køber
foder i den lokale dyrehandel? - Er det
sundt, at meget foder er tilsat duft/
smagsstoffer? - Hvad er fordelene ved de
forskellige fodertyper? - Sådan fodres
optimalt.
Kl. 14.30 Auktion over de indskrevne
auktionsnumre. Der fratrækkes 10% af
salgsprisen til dækning af regionens
udgifter. Der er mulighed for at købe
frikadeller og kartoffelsalat, kaffe, øl og
vand i de indlagte pauser mellem
programpunkterne
Alle med interesse for akvariefisk
er velkomne – Gratis entré
Sæt allerede nu X i kalenderen. Alle er velkomne.
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