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egentlig godt vil pynte akvariet op
med lidt ”grønt”, så er Jan,s
plastikplantemoduler måske
løsningen. Både fisk og tilskuere så
i hvert fald ud til at nyde Jans
akvarier.
-----
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Jans bud på et nanoakvarium var sat op
som en provokation over for de nye
bedømmelsesregler, som måske havde
et lidt andet sigte end Jans
plastikplanteakvarier. Foto: PP

Det var dog ikke akvarier i den
boldgade, som Jan ville præsentere
for os, men derimod akvarier
udelukkende ”beplantet” med
plastikplanter. De har jo som
bekendt hidtil været forbudt i
konkurrenceakvarierne, men nu
giver den nye klasse mulighed for, at
man også kan deltage med et sådant
akvarium i konkurrencerne.

Dansk Akvarie Union afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Søndag den 28. februar. 2016
kl. 13.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
------

Holder

VEJLE AKVARIEMESSE
27 & 28. februar 2016

Et af de fantasiakvarier, som Jan
Lyngdorf ofte har haft med på
udstillinger. Foto. PP

Jans budskab var, at akvarier med
plastikplanter ville gøre det lettere
for nye akvarister at komme i gang
med akvariehobbyen — og at blive
der. Det var nemlig som oftest
problemer med at få planterne til at
gro, der hurtigt fratog nye akvarister
lysten til at holde akvarier.
Jan havde opstillet 4 akvarier, der
hver på deres måde var indrettet
udelukkende med plastikplanter.
Som det fremgår af de viste billeder,
så var akvarierne yderst dekorative
og meget velegnede for de fisk, som
var i de forskellige akvarier.

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.

Søndag den 3. april 2016
Dansk Akvarie Union, Region
Sjælland afholder hjemme
bedømmelseskonkurrence.
Konkurrencen er en kombination af
forenings-/klub-mesterskaber og et
Regionsmesterskab.
Der kan opstilles i de klasser der
konkurreres i ved DM.
Oplysninger om konkurrencens vilkår
og afvikling kan ses på DAU Region
Sjællands hjemmeside.

-----

DAU afholder DM i
hjemmebedømmelse
Weekenden den 9.-10. april 2016
Dansk Akvarie Union afholder
Danmarksmesterskab i
hjemmebedømmelse.

------

Samme sted som Vejle Akvariemesse.
Vejle Midtbyskole – Damhaven 13 B 7100 Vejle

Februar
2016

Et velbeplantet akvarium, vel at mærke
udelukkende med plastikplanter. Foto:
PP

Men han havde også opsat et nanoakvarium med et par alfer siddende
på en bænk. Akvariet var en lille
demonstration mod de fremsatte
regler for fantasiakvarierne. Disse
regler ville tilsyneladende favorisere
sådanne nanoakvarier på bekostning af Jans plastik-planteakvarier,
så problemet med plastikplanter i
akvarierne havde efter Jans mening
endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning.

Alle DAU medlems-foreninger/klubber kan anmelde akvarier til
bedømmelse.
Tilmeldingsfrist hvis der ikke har
været afholdt klubmesterskaber
er senest 27. marts 2016.
Såfremt der har været afholdt
klubmesterskab med DAS
dommere er det senest 4. april
2016.
Medlemsforeningerne meddeler 1-2
uger før afholdelsen, hvilke akvarier
der deltager i konkurrencen.
Hver enkelt medlemsforening kan
deltage med 1 akvarium i hver af
klasserne:
Klasse 2A - Prydakvarier under 100
liter
Klasse 2B - Prydakvarier over 100
liter
Klasse 2 junior - Akvarister til og
med 16 år
Klasse 3 - Beplantede biotopakvarier
Klasse 4 - Ubeplantede
biotopakvarier
Klasse 5 - Artsakvarier
Klasse 6 - Artsakvarier for avlsfisk
Klasse 12 - Saltvand.
Der skal være mindst 2 deltagere i
en klasse, før der bliver afholdt
konkurrence/bedømmelse i den
pågældende klasse. Det betyder, at
man ikke kan blive Danmarksmester,
hvis man som den eneste er tilmeldt i
en klasse.
Tilmeldingsskema til DM-konkurrencen
HER
Skema til angivelse af fiske- og plante
liste kan hentes HER
------

VII Internationale
Ungeføderweekend

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

------

AQUA AUKTION I VIBORG
(Aquadag) 2016
Lørdag d. 12. marts.
Viborg Gymnasium og HF
Skaldehøjvej 12
8800 Viborg
[Se kort]
Program:
Kl. 9,15 - 10,45 Indlevering af effekter til
Auktionen.
OBS: Kun effekter indleveret til tiden
kommer med på auktionen.
Husk at pakke fiskene ind i gode tætte
poser.
11,00 - 13,00 Auktion. Del. 1.
Her er muligheden, for at sælge eller gøre
en god handel.
Kl. 13,00 - 13,30 Pause.
Kl. 13,30 - 13,40 Udtrækning af
Amerikansk lotteri.
Kl. 13,40 - 15,30 Auktion. Del. 2.
Kl. 15,30 - 15,45 Pause.
Kl. 15,45 - 18,00 Auktion. Del 3.

Dette sivakvarium (plastiksiv naturligvis),
syntes jeg selv, var meget spændende og
fremviste fiskene på en ny og meget
naturlige måde. Foto: PP

Men lad os vende tilbage til Jans
akvarier. Ud over, at planteafsnittene var fremstillet som
moduler, der let kunne tages op og
rengøres, så havde Jan med stort
held anvendt snegle til at holde
akvarium og planter rene.

Auktionsregler: Her.
Et sekskantet akvarium med Sahyadria
(tidligere puntius) denersoni. Til disse fisk
ville jeg nok have foretrukket et mere
langstrakt akvarium med mere fri
svømmeplads - men dekorativt, det var
det. Foto: PP

Professionelt brugte Jan modulerne
med plastikplanter i de akvarier, som
han opsatte og passede i forskellige
erhvervsvirksomheder.
Metoden gjorde, at han kunne rense
og skifte vand på et akvarium på
omkring ½ time, hvor det med
levende planter let tog 2-2½ time for
det tilsvarende arbejde.

På besøg hos
Jan Lyngdorf
Plastikplanter i Akvariet
Tirsdag den 17. november 2015 var
vi en lille flok KA-medlemmer, der
tog turen til Holbæk for at besøge
Jan Lyngdorf.
Aftenens tema var Fantasiakvariet,
som nu har fået sin egen klasse i
DAU’s bedømmelsesregler. Vi så da
også et af Jans berømte eller
berygtede udstillingsakvarier, som
lod fuldstændig hånt om de tidligere
gældende regler for
konkurrenceakvarier og som bl.a.
indholdt plastikblomster og en
sørøverkiste.

Et noget anderledes akvarium, hvor det
ikke er planterne, der er det dominerende
element. Brugen af plastikplanter har her
gjort det muligt at få en bevoksning på
steder, hvor man mildest talt ville få
problemer, hvis man havde brugt levende
planter af samme art som dem, billedet
viser. Lidt unaturligt måske, men meget
dekorativt.

Hvis man hører til de akvarister, der
ikke har lyst til at have
akvarieplanter i sine akvarier på
grund af besværet, men som

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.
------

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på

www.danskakvarieunion.dk
------
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