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Mødested: 
Bilkas parkeringsplads
(ved Varmecentralen)
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Fællesmøde mandag den 2. april kl. �9.�5 i klublokalet.
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
Sessionens sidste inde-fællesmøde kommer til at handle om 
planter og deres vækst. Det er lykkedes os at få tidligere 
formand for Dansk Akvarie Union, Jens Bruun, til at komme 
og fortælle os om, hvordan vi får mest ud af vore planter.
Mød op til en rigtig lærerig aften i selskab med en rigtig er-
faren akvarist der ved meget omkring planter.

          Vel mødt - Erling

Fotogruppen: Møde tirsdag den 24. april kl. �9.00.
Vi skal på hjemmebesøg hos Thøger Harder, hvor vi skal 
fotografere akvarier og killifisk, og hvor vi gerne skulle få 
brug for vores nye fotoakvarium.        Hilsen Per
Vi mødes på Bilkas parkeringsplads og kører samlet derhen

Akvariegruppen: Møde tirsdag den �7. april kl. �9.00.
Bemærk at det er tirsdag. Vi mødes på Bilkas parkeringplads 
kl 19, hvorfra vi vil køre ud at se på nogle akvarier. Ved re-
daktionens slutning var alle aftaler ikke faldet helt på plads, 
men følg med på hjemmesiden for nærmere oplysninger. 
              Hilsen Johannes

Mødet afsluttes med “Fra medlem til medlem”- medbring evt. effekter.

Saltvandsgruppen og Terrariegruppen: 
Møde mandag den 2�. april kl. �9.00 hos John.
Vores næste møde er et terrarie/saltvands møde. Vi kigger 
på vores saltvands-akvarie, som har været under opbygning 
på vores sidste møder. Dette skulle gerne være færdig, med 
fisk i.
Vi snakker også om tilplantning af terrarie. 
         .                                                 Hilsen Frank og John

Mandag den 7. maj kl. �9.00. Havebassingruppens 
første møde (vi mødes på Bilkas parkeringsplads)
(Se Havebassingruppens mødekalender, der er indlagt i dette nr.).
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Aktivitetskalender
2. april VAT: Fællesmøde

16. april VAT: Akvariegruppemøde
22. april DAU: Kreds 2: Akvadag i Holbæk
23. april VAT: Saltvandsgruppe- / Terrariegruppemøde
24. april VAT: Fotogruppemøde
7. maj VAT Havebassingruppens møderække starter*

27. maj VAT Forårstur. - Familietur til Nyord
16. juni VAT Sommerfest.

Forårsturen går til Nyord den 27. maj
- en traditionel familietur med indlagte naturoplevelser
Øen Nyord ved Møn er en enestå-
ende mulighed for at opleve en gam-
mel idyllisk landsby og et ø-sam-
fund  med huse der er flere hundrede 
år gamle. Ud over det, er der også et 
stort Fuglereservat på 350 ha med et 
rigt fugleliv af ænder og vadefugle 
som man kan se fra et fugletårn i to 
etager.
Vi mødes på P-pladsen ved var-
mecentralen ved Bilka kl 9.00 og 
kører mod Nyord. Undervejs finder 
vi et sted, hvor vi kan drikke mor-
genkaffe sammen (klubben sørger 
for kaffe og morgenbrød).
Når vi kommer frem, går vi os en tur 
i byen. Derefter kører vi til fugletår-

net og ser lidt fugle m.m.Senere fin-
der vi et sted, hvor vi kan spise vo-
res medbragte mad og måske gå en 
ekstra lille tur.
Bestyrelsen håber I møder talstærkt 
op. Vejret bliver godt, og vi får en 
rigtig god tur.             M.v.h. Bjarne

* Se Havebassingruppens indlagte mødekalender.
       Check aktivitetskalenderen på hjemmesiden
      - den opdateres sommeren igennem
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Sommerfest lørdag den �6. juni

Efterlysning
På side 7 i dette blad opfordres du til 
at komme til Holbæk og deltage i 
Kredsens Akvadag den 22. april.
Traditionen tro afholdes der en 
Akva-quiz, hvor klubberne i Kred-
sen konkurrerer på viden om akva-
riestof - fisk, planter m.v.
VAT vil også gerne deltage i kon-
kurrencen. - Derfor opfordrer besty-

relsen alle som har lyst til at melde 
sig som deltager på klubbens hold.
Der skal bruges tre deltagere.
Vinderne af quiz’en deltager i 
DAU’s finalekonkurrence i forbin-
delse med delegeretmødet i efter-
året.
Meld dig under fanerne til Erling 
(se adr, tlf. og email på side 15).

I år stiller Mette og John Pærremand 
deres hjem til rådighed for klubbens 
traditionelle sommerfest.
Der er lagt op til en hyggelig aften 
med mad fra grillen og hyggeligt 
samvær med klubbens medlemmer 
og deres familie.
Festlighederne starter kl. 19.00.
på adressen: 
Søndermarken 9, Rosted
4200 Slagelse
Deltagelse koster kr. 125.- pr. vok-
sen deltager (børn gratis)

Du/I skal selv tage drikkevarer med, 
men det kan evt. købes til rimelige 
priser hos John og Mette.
Af hensyn til indkøb af madvarer er 
tilmelding nødvendigt.
Tilmelding til: 
Erling Jensen
Snakagervej 34, Sørbymagle
Tlf. 58 54 55 69 eller email: 
erlingjensen@hashoj-net.dk

Sidste frist for tilmelding er søndag 
den 10. juni 2007.

Kortvisning
Du har søgt på Søndermarken 9 Rosted 4200 Slagelse

Find det på Køb & Salg
Krak Køb & Salg hjælper dig med at finde bil 

Du kan søge blandt vores mange brugte biler og finde den bil, du drømmer om

Du kan også oprette en annonceagent og lade bilen finde dig!

Se mere på www.koebogsalg.krak.dk

Side 1 af 1Krak.dk

28-03-2007http://www.krak.dk/Kort/PrintMap.aspx?link=aHR0cDovL2tvcnRsZC5rcmFrLmRrL...

Søndermarken 9

Slagelse - Næstved landevej
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Hjemmeside kommer snart!

Tlf: 2567 3636

Stort udvalg af både danske
og importerede akvarier, mm.

Fisk

Dekorationer
Materialer

Udstyr
Planter

Vi er tilknyttet en lang række 
dygtige grossister, bl.a. også:

- granitimportør
- brolægger 
- tømrer 
- planteskole 
- vognmand

Sammen skaber vi de perfekte 
rammer for et spændende og 
sundt vandmiljø.

Email: info@aqua-nature.dk

Opsætning & vedligeholdelse 
efter ønske og behov

- naturen i dit hjem

En verden af liv og oplevelser

Alt til
Akvarier & havedamme
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Karlemo
se-

parkens

Akvarie
klub

Køge

i Holbæk

Holbæk Akvarie Klub lægger lokaler til DAU Kreds 2-3’s Akvadag 2007
i Foreningshuset, Jernbanevej 16, Holbæk - indgang i gården.

  PROGRAM:
Kl. 12.00  Indskrivning af auktionsnumre

Der er mulighed for at medbringe og sælge max. 10 poser pr. 
akvarist.

Kl. 12.30 Velkomst og 1. del af konkurrencen i aqua-quiz for  klubhold.

Kl. 13.00  Foredrag om opdræt af forskellige selskabsakvariefisk 
ved John Møller Andersen (RAF) 
John er en meget erfaren opdrætter af de fisk, vi almindeligvis 
holder i vores selskabsakvarier.

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Finalen i aqua-quiz for  klubhold.

Kl. 15.30  Akvariefoto - Erfaringer og tips fra VAT’s Fotogruppe
Medlemmer af VAT’s Fotogruppe viser billeder og taler om de 
erfaringer de har fået gennem de 1½ år, gruppen har eksisteret.

Kl. 16.30 Auktion over de indskrevne auktionsnumre

Der er mulighed for at købe brød, kaffe, øl og vand

Entré 25 kr.

Akva-dag

Slut op om Kredsens initiativ og mød talstærkt frem til en hyggelig 
akva-dag med foredrag, quiz og auktion.
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Bobleanemonen som vi kalder den 
på dansk, er en af de nemmeste sø-
anemoner at holde i saltvandsakva-
riet. Men lad mig sige det med det 
samme, der findes ingen af de store 
søanemoner der er lette at holde, de 
kræver alle rent iltrigt vand uden for 
mange affaldsstoffer.
Denne søanemone findes i det Indi-
ske ocean fra Sri Lanka, Thailand, 
Filippinerne og til Indonesien, og 
den findes i to typer, en lille på lavt 
vand, som er kendt for at kunne dele 
sig og danne hele kolonier på mange 
hundrede individer, og en støre type 
der holder til på dybere vand og 
denne kan ikke dele sig.
Selv om den hedder bobleanemone 
er det ikke altid, at den har de sær-
prægede bobler på sine fangarme, 
hvis den står et sted med meget 
strømning i vandet mister den sine 
bobler og har så almindelige lange 
fangarme, sandsynligvis for bedre 
at kunne holde sig fast.
Entacmaea quadricolor har ikke en 
særlig stærkt nældegift, så alminde-
lige fisk kan godt undslippe dens 
fangarme, selv om de skulle være så 

uheldige, at komme for tæt på. Men 
nældegiften er stærk nok til, at den 
brænder koraler og andet som den 
sætter sig ved. Så derfor skal man 
altid holde øje med den, hvis den 
flytter sig.
Entacmaea quadricolor sætter sig 
helst i hulrum mellem koraler og 
sprækker i klipperne og helst i en 
moderat vandstrøm, ligeledes krav-
ler den ned,  hvor lyset ikke er alt 
for skarpt, Entacmaea quadricolor 
er en af de søanemoner der tåler 
mindst lys. Søanemoner er generelt 
temmelig lyskrævende, og de har li-

Tekst:  Frank Johansen
Fotos: Cecillia Jensen

Entacmaea quadricolor
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gesom koraler, nogle alger der lever 
i deres væv og hjælper dem af med 
nogle affaldsstoffer, til gengæld ud-
skiller de ilt som søanemonen ud-
nytter, og de alger behøver lys for at 
overleve.
Hvis en søanemone ikke trives der 
hvor den sidder, vil den gå på van-
dring i akvariet, for at finde et bedre 
egnet sted at slå sig ned, og de kan 
være meget stædige, så man kan 
godt få sit mas med at overtale sin 
søanemone til at slå sig ned, der hvor 
man syntes at den skal være. Det 
man skal undgå er at den sætter sig 

på et varmelegeme og bliver for-
brændt eller endnu være at den kom-
mer for tæt på et overløb eller en 
cirkulationspumpe. Er den først 
kommet i indsugningen kan den 
ikke selv trække sig ud, men vil bli-
ve suget ind i motoren og slået i 
stykker, det kan få katastrofale føl-
ger for akvariets beboer.
Man bør fodre sin søanemone en 
gang om ugen med lidt reje, gerne 
hel og med skal, eller man kan bruge 
fisk eller musling. Det er bedst hvis 
man veksler med dens foder, så den 
får de forskellige næringsstoffer den 
har brug for.
Entacmaea quadricolor er den sø-
anemone, der er vært for flest arter 
af klovnfisk, som i naturen beskytter 
klovnfiskene søanemonen, fra at 
blive spist af andre fisk og krebsdyr. 
Et klovnfiske par forsvare søanemo-
nen hårdnakket, for skulle søanemo-
nen dø vil fiskene ikke kunne finde 
nogen skjul for deres fjender, og vil 
meget hurtigt blive ædt.
Forskere har forsøgsvis fjernet de 
voksne klovnfisk fra søanemonerne 
på et begrænset areal på et koralrev, 
for at se hvor hurtigt søanemonerne 
blev befolket med klovnfisk igen, 
det nåede de bare ikke, for søane-
monerne blev alle spist af de andre 
dyr på revet, før de kunne nå at blive 
befolket med nye klovnfisk, så der 
kan man tale om ægte symbiose.

Entacmaea quadricolor
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Hvis ellers Entacmaea quadricolor 
trives kan de blive meget gamle, 
mange hundrede år, men det er der 
desværre nok ingen af dem i vores 
akvarier der oplever. Mange steder 
er det i dag forbudt, at fjerne søane-
moner fra revet, de formere sig utro-
ligt langsomt, og de har for mange 
fjender.
Det er ikke lykkedes at formere En-
tacmaea quadricolor i akvarier, de er 
særkønnede, det vil sige enten er de 
en han eller også er de en hun.  Æg-
gene bliver gydet i vandet hvor også 
sæden bliver frigjort, og efter be-
frugtningen vil larven svømme i 
vandmasserne et stykke tid, derefter 
vil den søge mod bunden og sætte 
sig fast. Derimod kan man få En-
tacmaea quadricolor til at dele sig 
og det er der ingen anden søanemo-
ne det er lykkedes med. For at lyk-
kes med en deling, skal den først 

stopfodres igennem et par måneder, 
og derefter skal man foretage et 
større vandskift. Så kan man være 
heldig, at Entacmaea quadricolor 
deler sig, men det er en langsomme-
lig affære, og så er det ikke engang 
sikkert at man er heldig.
Søanemonen er som nævnt, ikke et 
af de nemmeste dyr at have i salt-
vandsakvariet, og langt størstedelen 
af alle de søanemoner, der bliver im-
porterede dør kort efter ankomsten. 
Så jeg vil kun anbefale den drevne 
saltvandsakvarist; der har trådt sine 
barnesko, at forsøge sig med disse 
skønne, men sarte dyr. 
I et akvarium er søanemoner ikke 
nødvendige for at holde klovnfisk 
og omvendt, de kan sagtens trives 
uden hinanden, men har man både 
søanemone og klovnfisk, så vil man 
være vidne til et af naturens små mi-
rakler. 
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Klubmesterskaber i hjemmebedømmelse
Én udstiller og to 
akvarier til en 
klubmesterskabs-
konkurrence er 
ikke meget at pra-
le af.
Det er til gengæld 
resultatet.

Sidste års klub-, kreds- og dan-
marksmester i Juniorklassen (pryd-
akvarier), Mathias Noval, har igen i 
år opnået det flotte resultat at blive 

klub- og kredsmester. - Hans Klasse 
2-akvarium er af Kredsen indstillet 
til DM, der i skrivende stund endnu 
ikke er afviklet.
Mathias stillede i år også op i Klasse 
4 med et lille biotopakvarium med 
to arter fra Tanganyikasøen. Med 
dette akvarium blev Mathias klub-
mester og nr. 2 ved kredsmesterska-
bet.
Et imponerende og flot resultat af 
Mathias.

Øverst:
Mathias’ Klasse 2-akvarium

Nederst:
Mathias’ Klasse 4-akvarium
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-15.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen

Forårsturen går til Nyord den 27. maj
- en traditionel familietur med indlagte naturoplevelser

Dansk Akvarie Union  

Kreds 2-3

Kredsmesterskab i hjemmebedømmelse 2007 

Resultatliste:
Klasse Udstiller Klub/forening Point Placering Indstillet til DM 

2 Junior  Mathias Noval  Vestsjælland 78½ 1. plads Ja  
2  Henrik Emanuel  Ølstykke  80  1. plads Ja  
3 (Asien) Henrik Emanuel  Ølstykke  79  1. plads Ja  
3 (Asien) Thomas D. Kryger Roskilde  69 2. plads Nej  
4 (Malawi Mb.) Poul Palm Ølstykke  79½ 1. plads Ja 
4 (Tanganyika) Mathias Noval  Vestsjælland 75½ 2. plads Nej  
4 (Sydamerika) Kasper Rossing Roskilde  70  3. plads Nej  
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I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE

TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag  . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag  . . .10.00 -15.00PR
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Formand: Erling Jensen
Snakagervej 34, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - 28 52 08 70
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Bestyrelsen:
Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

Medlem: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88
Mail: johannes@noval.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 20 25 84 25
Mail: mogens@nestel.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
Mail: jens.bruun@skovbo.dk

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 57 88 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Johannes Noval, Sørbylillevej 15, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88 - Mail: johannes@noval.dk

Terrariegruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: perremand@post.tele.dk

Fotogruppen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Havebassingruppen: 
Erling Jensen, Snakagervej 34, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk K
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På gensyn i
Spar Nord Næstved og på
www.sparnord.dk/naestved

Dorte Jappe Buch
dbh@sparnord.dk
25 27 09 55


