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Køge Akvariemesse genopstår.  

Vi er mange der har savnet Køge Akvariemesse. Det var Michael og Lau der knoklede med messen 

år efter år, og alle var glade for at komme der. Da de valgte at stoppe, var der forskellige der 

forsøgte sig uden større held, men tidligere på året kom det så frem, at Michael og Lau igen i 2019 

vil arrangerer en messe i Køge.  Se mere: www.akvariemesse.dk og Facebook ”Akvariemesse.dk”. 

 

 
 

Sven A. Knudsen.  

Storkøbenhavns Akvarie Klub (KAK) har mistet deres mangeårige formand, og akvariehobbyen har 

mistet en stor akvarist. Sven A. Knudsen blev 73 år og af disse var han formand for KAK i over 25 

år. De akvarister som besøgte akvarieudstillingerne i Storkøbenhavn har sikkert mødt eller kendt 

http://www.akvariemesse.dk/
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Sven, for han var altid at finde på udstillingerne, og ofte havde han også arbejdet med tilblivelsen 

af udstillingen. Sven var en meget aktiv akvarist, som havde akvarier hjemme. Han havde indrettet 

et kontor, hvorfra han kunne udføre sit store foreningsarbejde. Udover at være formand i KAK har 

Sven beklædt utallige tillidsposter indenfor akvariehobbyen så som formand for Dansk Akvarie 

Unions kreds 1 og formand for Dansk Akvariedommer sammenslutning. Sven var i mange år 

formand for Kontaktudvalget for de storkøbenhavnske akvarieforeninger og –klubber. Desuden 

var han chefinstruktør på det sidste af de gennemførte dommeruddannelser. Jeg har arbejdet 

sammen med Sven flere gange. Han var altid villig til at lære fra sig, og han er bestemt en af de 

akvarister som jeg har lært meget fra. Jeg har flere gange haft fornøjelsen af, at holde foredrag i 

KAK mens Sven var formand. Der var altid et stort fremmøde og det var en meget velfungerende 

klub. De senere år var Svend ikke længere formand i KAK, men han var stadig et meget aktivt 

foreningsmenneske, idet han var aktiv i Dansk Handicap Forbund, Handicaprådet og som formand 

for Dagcentret Strødammen. Jeg har også på dette område kunne nyde godt af Sven’s gode råd og 

vejledning. Sven var en altid hjælpsom person, og han vil være savnet. 

Æret være Sven A. Knudsen minde. 
 
Tonny Brandt Andersen 
Dansk Akvarie Union 
 

 

 

Opdrætskonkurrencen 2018. 

Opdrætskonkurrencen 2018 havde nogle få deltagere og den individuelle konkurrrence blev 

vundet af Søren Lund fra Aarhus Akvarieforening med 26 opdræt og i alt 192,5 points. 

Foreningskonkurrencen blev vundet af Vejle Akvarieforening med 428,5 points. Flest opdræt blev 

vundet af Søren Lund fra Aarhus Akvarieforening med 26 opdræt og Aarhus Akvarieforening var 

den forening som havde flest opdræt. Der deltog 22 akvarister fra 4 foreninger. Holbæk Akvarie 

Klub. Vejle Akvarieforening, Viborg Akvarieforening og Aarhus Akvarieforening. 

Opdrætskonkurrencen 2019. 

De første opdræt er allerede modtaget, men siden er desværre ikke opdateret endnu. 

 

  

  

 



3 
 

DANSK AKVARIE UNION  -   NYHEDSBREV NR. 2-2019  -  29. april 2019 

DM for foreningsakvarier på Vejle Akvariemesse 2019. 

Der var 2 deltagere i DM. Det var Aarhus Akvarieforening og Københavns Akvarieforening. 

Det blev Københavns Akvarieforening der løb med titlen, og Johnny Bender, Allan Roslund, Arne 

Toftlev og Bjarne Halgreen fik overragt diplom og præmie af DAU’s formand. 

 

 
 

 

 

 

Hjemmebedømmelse og DM 2019. 

DAU har afholdt DM i hjemmebedømmelse den 14. april 2019, og der blev fundet følgende 

vindere: 

Klasse 2: Johnny Bender 

Klasse 2 junior: Annika Dietz 

Klasse 5: Bent Jacobsen 

Klasse 15: Jan Lyngdorf 

 

Præmier til vinderne samt Diplomer og bedømmelseskort vil blive fordelt til de respektive klubber. 
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Generalforsamling. 

Endnu en messe i Vejle er overstået og hallen tømt. Vores generalforsamling blev afviklet søndag 

kl. 13, og et referat herfra vil blive udsendt og lagt online i maj måned. 

Tidspunkt og sted for næste års generalforsamling blev også aftalt. Det bliver i forbindelse med 

Vejle Akvariemesse 2020. Søndag den 23. februar 2020 kl. 13.00 i Hældagerhallen. 

 

 
 

DAU’s kalender: 

Viborg Akvarieforenings Jubilæum den 14. september 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 19. 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. 

 

 


