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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.

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 6-
8 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.

  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 
 

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på

     www.danskakvarieunion.dk

Holder Messe Lørdag & Søndag 
27 & 28.februar 

(Altid sidste weekend i februar).

På programmet er der 2 store foredrag.

Om lørdagen med Hans Evers "Fisk og 
rejer fra Sulawesi" (foregår på engelsk) 
og Søndag kommer Jan Gunnar Olsen og 
holder saltvandsforedrag (på dansk). 
Foredragene er gratis.

Der er 30 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).

Heine Dupont. Formand.
Vejle Akvarieforening.

Sådan gik dagen i
Sønderborg.

Akvariedag Sønderborg 2015

Hyggelig lørdag på Sønderborg bibliotek 
den 24. oktober, hvor godt 120 akvarister 
betalte entre.
Stor auktion, salg fra private, lidt 
udstilling, tombola med 400 
akvarieartikler og Cafe.

Alssund Akvarieforening havde spurgt 
Aabenraa Akvarieforening om de ville 
være med til at afholde årets Akvariedag 
Sønderborg. Det var 3. gang der blev 
holdt akvariedag, erfaringen er at det 
kræver mange hænder, for at det også 
bliver "hyggeligt" for arrangørerne. 
Aabenraa takkede ja, og var til stor hjælp. 
Sammen kunne vi dække et større område
med plakater, og nå ud til flere akvarister 
på Facebook. Vi fik også fat i flere 
sponsorgaver fra akvariehobbyens 
virksomheder.

Årets fokus var på ”Auktionen” som de 
besøgende fulgte med stor interesse og 
købelyst.

I år var vi på biblioteket og sparede 

hallejen. Dermed havde vi fravalgt 
forhandlerstande, men havde til gengæld 
medlemmer fra begge foreningen som 
solgte opdræt. Det er vores indtryk at de 
besøgende ikke savnede forhandlerne. 
Dog tror vi at det færre antal 
udstillingsakvarier, gjorde at vi havde 
færre besøgende end de tidligere år.

Preben Paulsen vandt et starter akvarie med 
gavekort til fisk og planter, på sin entrebillet. 

Økonomisk var dagen en succes og 
foreningerne kunne dele et pænt 
overskud. Gæsterne var glade for dagen, 
og vi fik nye medlemmer til foreningerne.

Jens Bøgner. Formand Alssund 
Akvarieforening.

…..............

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.

Se mere om arrangementet, bl.a. online-
tilmelding HER

Tilmeldingsfrist:

12. februar, hvis du vil overnatte
7. april, hvis du ikke vil overnatte
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