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Opdrætskonkurrencen
2015.
Kalenderen.
Vejle Messen 2016.

VII Internationale
Ungfødeweekend.

1 - 9 Point = Bronze
10 - 16 Point = Sølv
17 - 20 Point = Guld
9. Hvert år tildeles et diplom til den
opdrætter, der har fået flest point og til
den forening/klub hvis medlemmer
sammenlagt har fået flest point samt den
opdrætter og den forening/klub der har
haft flest opdræt.
10. Hvert år gives en præmie (gavekort
300 kr. til en dyrehandler i modtagerens
nærområde) til den opdrætter der har
opnået flest point samt til den opdrætter,
der har lavet flest opdræt i årets løb.
Anmeld

----------

DAU`s sekretær
Ervin Petersen
Tlf. 27980873
e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

Så er det snart sidste chance!
Opdrætskonkurrencen
2015

----------

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på

www.danskakvarieunion.dk
----------

Opdrætskonkurencen er kommet godt
igang, der er allerede
tilmeldt 88 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.

Konkurrenceregler:
1. Opdrættet henføres til det år, hvor
fødsel/klækning har fundet sted.
2. Opdrætteren tilmelder opdrættet direkte
på DAU´s hjemmeside og sender dette
herfra til Unionens kampagneleder.
3. Forinden skal opdrættet i en alder af 68 uger besigtiges af et bestyrelsesmedlem,
af klubbens kontaktmand for
opdrætskampagnen, eller af et
klubmedlem udpeget af bestyrelse eller
kontaktmand.
4. Der lægges vægt på kvalitet. Ungerne
skal være sunde og artstypiske i form og
farve, for at opdrættet kan godkendes.
5. I konkurrencen medtages kun opdræt,
der er indsendt inden 9 uger efter
fødsel/klækining eller 2 uger efter
besigtigelsen. Dette for at vi løbende får
opdrættene registreret.
6. Alle opdrætsanmeldelser skal være
indsendt og modtaget af kampagnelederen
senest med udgangen af uge 6 året efter
konkurrenceåret.
7. Når opdrættet er godkendt af
kampagnelederen tildeler denne opdrættet
point ud fra sværhedsgrad og indskriver
opdrættet på DAU´s hjemmeside.
8. Når året er gået tilsendes hver
opdrætter et diplom med angivelse af
antal opdræt og antal samlede point, samt
en nål svarende til det højst rangerende
opdræt.

Holder

VEJLE AKVARIEMESSE
27 & 28. februar 2016
Vejle Midtbyskole – Damhaven 13 B 7100 Vejle

3 Haller fyldt med udstilling.
Stande med salg og
konkurrencer og gode gratis
foredrag.
Lørdagen med Hans Evers "Fisk og
rejer fra Sulawesi" (foregår på engelsk)
Søndag kommer Jan Gunnar Olsen og
holder saltvandsforedrag (på dansk).
Der er 32 stande med mulighed for at gøre
en god handel og spændende fiskesnak.
Vi har fællesspisning lørdag aften, hvor
alle er mere end velkomne, sidste år var
der udsolgt (130 pladser).
Tilmelding nødvendigt messe@vejleakva.dk

Heine Dupont. Formand.

December
2015

VII Internationale
Ungeføderweekend

6. - 8. maj 2016 på Lyngby
Vandrerhjem, Rådvad, Lyngby ved
København

VII Ungeføderweekend
Internationalt kendte talere
Skandinaviens største auktion over
ungefødende fisk
Hvert andet år holder Poecilia
Scandinavia en international
ungeføderweekend om ungefødende fisk.
Det er den syvende ungeføderweekend
Fredag den 6. maj - Ankomst, middag og
udflugt
Lørdag den 7. maj - Velkomst, foredrag,
auktion, middag
Søndag den 8. maj - Deltagerafregning og
afsked.
Foredrag:
✔ Poecilia-arter under ekstreme
forhold (f.eks. i Fosfat-holdige
kilder) ved professor Michael
Tobler, USA (Kansas State
University)
✔ Om at indsamle ungefødende
tandkarper fra temperede egne,
og om deres adfærd når de bliver
holdt på friland ved Miguel
Figueiredo (Portugal)
✔ Om at holde og opdrætte lidt
mere specielle og krævende
ungefødere - i den sammenhæng
også lidt om bevaringsarbejde.
Ved Nigel Hunter, England, bl.a.
med i ledelsen af GWG
(Goodeid Working Gropup) og
BLA (British Livebearer
Associtation)
✔ Om hvordan Characodonslægten har det i naturen i
Mexico bl.a. baseret på
studierejse til området ved
professor Michael Tobler, USA
(Kansas State University)
Se mere om arrangementet, bl.a. onlinetilmelding HER
Tilmeldingsfrist:
12. februar, hvis du vil overnatte
7. april, hvis du ikke vil overnatte

---------Juletiden nærmer sig og ønskesedlen
skal snart skrives...
Uanset om du endnu ikke ved, hvad du
skal ønske dig, eller om du skal ud og
finde på en gave til dine nærmeste. Så vil
det altid være en god ide at klikke på
vores annoncører.
Vi vil her fra DAU`s bestyrelse ønske alle
vore medlemmer og DAU–Nyt`s læsere

En rigtig god jul og et godt nytår.
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