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Nordisk møde. 

Erik Lind Larsen har som kontaktperson til de nordiske akvarieforbund været til nordisk møde i 

Upsala. Svenske Akvaristers Riksforbund (SARF) uddeler på årsmødet Akvariets Oscar, og for 2018 

er den blevet tildelt en svensk akvarist Bosse Persson. 

 

Opdrætskonkurrencen 2019. 

Konkurrencen er godt i gang, og vores internetside er opdateret med opdræt og stillingen som kan 

læses på vores internetside http://www.danskakvarieunion.dk/ under konkurrencer. 

Der er desværre ikke flere bronzenåle tilbage, så i år uddeles der kun guld- og sølvnåle samt 

diplomer. 

 

http://www.danskakvarieunion.dk/
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Erik Lind Larsen æresmedlem i Nordiska Ciklidsällskapet.  

Bestyrelsen i Nordiska Ciklidsällskapet kan udnævne personer som har gjort noget ekstraordinært 

for foreningen til æresmedlemmer. Æresmedlemsskab i NCS er tidsbegrænset til en periode på 3 

år. På dette årsmøde blev der dog lavet en undtagelse, idet en person har gjort noget så tilpas 

ekstraordinært, at man valgte at gøre personen til æresmedlem på livstid. 

Det var Erik Lind Larsen som fik den hæder. Erik har blandt andet været medlem af Nordiska 

Ciklidsällskapet i 50 år, og var i 1968 en af stifterne af Nordisk Ciklid Sällskapet Danmark, det 

senere Dansk Cichlide Selskab. 

 

 
 

Akvaristen med de 5 æresmedlemskaber. 

Erik Lind Larsen er kendt af de fleste. Han har været medlem af Roskilde Akvarieforening siden 

1960. Han blev kasserer i 1964 og formand i 1966. Efter 20 års medlemsskab blev han i 1980 

udnævnt til æresmedlem. Erik har også i 1980 modtaget Akvariets Oscar, som tildeles af Svenske 

Akvaristers Riksforbund på Akvariets Dag. I 1968 startede han, sammen med 2 andre medlemmer 

af Roskilde Akvarieforening, Dansk Cichlide Selskab, hvor han blev æresmedlem i 2008. Erik var 

også idémanden til at starte en specialforening for ungefødende tandkarper. På et møde i Sverige i 

1974 blev Selskabet til bevarelse af tandkarper i norden startet, og det skiftede siden navn til 

Poecilia Skandinavia. I 2005 blev Erik også æresmedlem der. 

Vi har i Dansk Akvarie Union også udnævnt Erik til æresmedlem. Det skete i 2008. Erik har udført 

et meget stort arbejde for unionen blandt andet som formand i flere perioder, og nu er Erik så 

også blevet æresmedlem i Nordisk Ciklid Sällskapet. 

Jeg kender ingen anden som er æresmedlem i 5 akvarieforeninger, tillykke Erik med endnu et!! 
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Køgemessen bliver afholdt d. 23.-24. november. Mere info vil følge de kommende måneder. Du 

kan følge med på Facebook og internet på følgende adresser: https://www.akvariemesse.dk/ og 

https://www.facebook.com/Akvariemessedk-1097509823753128/ 

 

 
Billedet er fra en tidligere Køge Akvariemesse i 2012. 

 

  

  
 

 

 

https://www.akvariemesse.dk/
https://www.facebook.com/Akvariemessedk-1097509823753128/
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https://vejleakva.dk/  og Facebook ”Vejle Akvarieforening”. 

 

DAU’s kalender: 

Viborg Akvarieforenings Jubilæum den 14. september 2019. 

Akvadage i CDO v/ City2 Taastrup (København) den 4.-6. oktober 2019. 

Aqua auktion i Aarhus Akvarieorening den 26. oktober 2019. 

Akvariedag i Alsund Akvarieforening den 2. november 2019. 

Skive Akvarie- og Terrariemesse den 9. og 10. november 2019 i Rønbjerghallen, Skive. 

Foredrag om L-maller og grenmaller den 16. november 2019 i Vejle Akvarieforening med Norman 

Behr og Daniel Konn-Vetterlein. 

Køge Akvariemesse den 23. og 24. november 2019 i Køgehallerne, Køge. 

Vejle Akvariemesse den 22. og 23. februar 2020 i Hældagerhallen, Vejle. 

 

 

 

https://vejleakva.dk/

