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Akvariets Oscar.
SARF Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund uddeler hvert år Akvariets Oscar til en person, som
har gjort en særlig indsats for akvariehobbyen.
Uddelingen af Akvariets Oscar 2017 foregik under en akvarie weekend i Göteborg den 7. april
2018, og det var danske John Rosenstock som blev tildelt Akvariets Oscar 2017. Erik Lind Larsen
var til stede i Göteborg og kunne efterfølgende overbringe den fine hæderspris.
Indstillingen lyder som følger: Pristagaren var i början av 1970-talet med och bildade Scandinavian
Killifish Association (SCAN) en dansk killiförening som 1979 gick samman med Svenska
Killisällskapet (SKS) och då bildades Skandinaviska Killisällskapet (SKS). Hen har suttit i SKS styrelse
som ordförande (2004-2008), vice ordförande 2008-2012, 2014-) och redaktör (1987-1988, 19921999, 2007-2014). Hen har hållit föredrag i både danska och svenska akvarieföreningar samt även
varit inbjuden föredragshållare i bland annat Spanien och USA. Hen har gjort ett antal
insamlingsresor till Afrika. Hen är en internationell auktoritet på släktet Nothobrachius. Hen har
fått en art i släktet uppkallad efter sig. Hedersmedlem i SKS sedan 2016.
Dansk Akvarie Union ønsker John Rosenstock tillykke med den fine hæder!
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Salg af medicin til akvariefisk.
Der kommer snart en ny EU forordning om lægemidler til dyr. Det nuværende formandskab for
ministerrådet satser på, at få den vedtaget inden deres periode som udløber 1. juli.
I Danmark skal man derefter bruge efteråret til analysearbejde i forhold til hvordan nødvendige
lovændringer og bekendtgørelsesændringer gennemføres, og hvilke økonomiske konsekvenser det
får. Det vil sige, at der skal tages stilling til emner som udleveringsbestemmelser og om der
kan/skal justeres på bekendtgørelserne.
DAU forventer ikke de store ændringer vedrørenede salg af medicin til akvariefisk, men vi vil
selvfølgelig forsøge at påvirke beslutningerne.
Pasningsvejledninger.
Pasningsvejledninger skal ikke længere godkendes af Fødevarestyrelsen, men skal overholde § 28 i
Bekendtgørelse 1366 om erhvervsmæssig handel med dyr (herunder også fisk).
§ 28. Ved salg af dyr skal sælger senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udlevere en skriftlig
pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.
Stk. 2. Vejledningen skal som minimum indeholde følgende information for den pågældende
dyreart eller dyregruppe:
1) Fuldvoksen størrelse.
2) Forventet levealder.
3) Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur.
4) Særlige pasningsbehov.
5) Stimulering og behov for motion.
6) Fodring.
7) Sociale behov, formering, yngelpleje og evt. neutralisation.
8) Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel.
Dansk førstegangsopdræt.
Listerne med danske førstegangsopdræt er blevet sammenlignet med Fishbase.com, og alle navne
er blevet kontrolleret. Der er nogle få hængepartier, som er mærket, men dem vil der blive fulgt
op på hurtigst muligt. De fisk der har ændret navne, står nu med det nye navn og tidligere navn, og
de er endnu ikke blevet flyttet til det rette faneblad. Det vil sige, at for eksempel Cichlasoma
salvini står med navnet Trichromis salvini, men lige nu i fanen ”C”. Den vil selvfølgelig blive flyttet
til ”T”. Næste opgave er, at sammenligne med Erik Lind Larsen’s internetside, hvor der listes
navneændringer fra 2012 til i dag.
Alle arter er opdateret med points til brug i opdrætskonkurrencen, også de arter som står under
nye førstegangsopdræt.
Finder I nogle fejl eller points, som I syntes er helt hen i vejret, må I gerne give besked.
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Hjemmekonkurrencerne.
Der er blevet afholdt DM, og resultatet blev følgende:
Klasse 2: Johnny Bender, Københavns Akvarieforening 79 point, Steen Larsen, Københavns
Akvarie Klub 74 point.
Klasse 5: Thomas D. Kryger, Roskilde Akvarieforening 87½ point, Peder Bach, Egedal
Akvarieforening 87 point og Steen Larsen, Københavns Akvarie Klub 86 point.
Diplomer og bedømmelseskort er sendt til jeres formand til uddeling på et medlemsmøde.
Præmier til Johnny Bender og Thomas D. Kryger blev udleveret på medlemsmøderne i maj.

Klasse 2: Johnny Bender, Københavns Akvarieforening.

Klasse 5: Thomas D. Kryger, Roskilde Akvarieforening.
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I år var præmierne krus med tekst og DAU logo.

DAU’s internetside.
Vores internetside trænger til en oprydning, og vi er kommet frem til, at det er nemmere at bygge
nyt frem for, at lave en stor ombygning. Vi har valgt en ny template, og Rasmus vil gå i gang med
arbejdet hurtigst muligt.
På listerne med medlemsforeninger har jeg fjernet navnet på formanden, flere af dem var ikke
aktuelle aligevel. Der findes et link til foreningernes egne internetsider. Foreninger som ikke er
medlem af DAU i 2018, er blevet fjernet.
DAU’s kalender er blevet opdateret med de arrangementer som foreningerne har indsendt
oplysninger om.
Akvariekonkurrencer.
Der er blevet lavet et udvalg som har med akvariekonkurrencer at gøre. Niels Schønberg har sagt
ja til at stå for dette udvalg. Udvalget står for invitationer til akvariekonkurrence samt
bedømmelse og diplomer.
DAU’s kalender.
Foredragsmaraton 2018 den 15. september 2018. Vejle Akvarieforening afholder foredragsmaraton i Damhaveskolen, Damhaven 13, 7100 Vejle.
Akvarie, Krybdyr og Blomster Messe 2018 den 15.-16. september 2018 i Nykøbing F. Hallerne.
DM for klubakvarier 2018 i weekenden 28.-30. september 2018 i Forum, København.
Vores levende hobby messe og udstilling 28.-30. september 2018 i Forum, København.
Auktion i Aarhus Akvarieforening den 27. oktober 2018.
Akvariedag i Alsund Akvarieforening den 3. nov. 2018. Bakkensbro 6, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Vejle Akvarieforening inviterer til foredrag Opdræt af Corydoras, Aspidoras og Scleromystax ved
Benny Hubel Hansen den 6. november 2018 i Vejle.
Stumpemarked i Vejle den 10. november 2018 på Damhaveskolen.
Vejle Akvariemesse den 23.-24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle.
DAU generalforsamling 24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle.
DM for klubakvarier 2019 i weekenden i weekenden 23.-24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle.
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Aarhus Akvarieforenings akvarium på Vejle Akvariemesse 2018.
DM for klubakvarier 2018 i Forum, København.
I forbindelse med udstillingen/messen ”Vores levende hobby” i weekenden 28.-30. september
2018 i Forum, vil der blive afholdt DM for klubakvarier. Der vil, som ved tidligere DM, blive
konkurreret i klasse 2 Prydakvarier.
Det er udvalget for akvariekonkurrencer ved Niels Erik Schønberg som står for DM.
DM for klubakvarier 2019 i Hældagerhallen, Vejle.
Da vi allerede kender datoen for Vejle Akvariemesse 2019, kan vi også fortælle at DM for
klubakvarier 2019 vil blive afholdt i forbindelse med denne messe, som finder sted i weekenden
23.-24. februar 2019. Der vil, også her, blive konkurreret i klasse 2 Prydakvarier.
Igen er det udvalget for akvariekonkurrencer ved Niels Erik Schønberg som står for DM.
En nød er knækket.
Så længe jeg kan huske, har man talt om
opdræt af Pterophyllum altum, der har sågar
været udskrevet en konkurrence for 40 år
siden, med et komplet 250 liters akvarium
som præmie. Det var dengang, men nu er det
altså sket. Brian Blak har igennem de sidste
par måneder lagt video op på Facebook af
leg, æg, larver og ungernes udvikling. Brian er
allerede igang med af fodre kuld nummer 2
op. Det er ikke hver dag det lykkes en akvarist
at opdrætte en så omtalt fisk, som så mange
før ham har forsøgt at opdrætte.
Tillykke med de fine opdræt Brian!

Et af mine gamle billeder af Pterophyllum
altum. © TBA.
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