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Redaktion: Per Kyllesbech
Ansvarsh.: Preben Petersen
Tryk (fotokopi): Henning Jensen

Klublokalernes adresse er: Rosenkildevej 83 A - i kælderen

Deadline for stof til næste mødeindkal-
delse er 18. januar 1999.
- Redaktionen forbeholder sig ret til at
udskyde artikler p.g.a. pladsmangel

Fællesmøde

Mandag d. 4. januar 1999 kl. 19.00 
i klublokalerne

Emne: Film- og video-aften
Blandt de effekter, der blev overdraget os fra Slagelse Akva-
rieforening, var nogle smalfilmsruller og videobånd.
Vi har valgt noget ud, som vi skal se.
Hvis DU har nogle privat-optagelser eller båndede TV-udsen-
delser af akvarier eller fisk, må du meget gerne tage dem
med denne aften.

Med venlig hilsen
Preben Petersen.

Bestyrelsen ønsker herigennem alle medlemmer og annoncører

en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår



Møde torsdag d. 7. januar kl. 19.00.
Vi mødes og holder mødet på min privatadresse, Lærkevej 2 i
Slagelse.

Hilsen Claus
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Saltvandsgruppen

Møde mandag d. 11. januar kl. 19.00.
Vi mødes på parkeringspladsen ved klublokalet.
Som vi aftalte på novembermødet, kører vi ud til Anni Jør-
gensen i Høng, hvor vi sammen skal “sætte vand over” til
opdræt af sydamerikanske dværgcichlider.
Som de fleste af jer ved, har Anni en masse andet at se på, bl.a.
opdrætter hun en del diskosfisk.

Hilsen John

Cichlidegruppen

Møde mandag d. 18. januar kl. 19.00.
Vi mødes i klublokalet.
Jeg har ikke noget specielt på programmet til dette møde, men
vi finder jo nok på noget at snakke om.

Hilsen Bjarne

Selskabsakvariegruppen

Møde mandag d. 25. januar kl. 19.00.
Vi mødes på parkeringspladsen ved klublokalet.

Derefter kører vi hjem til mig. - Jeg har nogle nye dyr på hånd-
en, som vi kan snakke om. Vi kommer nok også ind på hvilken
biotop, terrariet skal indrettes til.

Hilsen Poul

Terrariegruppen
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Terrariegruppens møde 26-10-98.
Den 26.-10. kørte vi på hjemmebesøg hos John Pærre-

mand og hans familie. Jeg kørte som aftalt ud til klub-
lokalet for at samle op, men der var kun en enkelt,

nemlig Finn. Da Finn og jeg havde siddet og hygget os i
hver vores biler, måtte jeg jo over for at høre, om han sad og

ventede på nogen. - Det gjorde han - vi aftalte så at køre ud til
John, da vi blev enige om, at de andre nok var kørt direkte der
ud, men ak nej, der kom kun en enkelt ud over os, og det var
Preben. 
Det var meget skuffende, da man går og glæder sig til at vise
sine dyr frem. Vi startede ovre i Johns akvarieværelse (som gør
enhver mand misundelig - dejligt stort rum). Preben havde sør-
get for lidt underholdning i form af, at vi falsede og samlede
vores klubblad for nov./dec. Derefter fortalte John, hvad der var
i de forskellige akvarier, og om, hvordan han lavede sine bag-
grunde. Bagefter gik vi over i stuehuset, hvor vi fik en tår kaffe
med kage, og en tår at drikke. - Efter kaffen viste John sine
skægagamer frem, tre stk. dejlige eksemplarer. John demonstre-
rede lige deres evige sult med lidt godbidder kæmpe-melorme.
Vi sluttede kl. ca. 22.00. - Vi siger tak for en hyggelig aften.
PS. Det ville være en god idé, når man læser sit medlemsblad,
at man sidder med sin kalender og krydser de møder af, som
man vil deltage i, så glemmer man ikke at møde op, når med-
lemsbladet er forsvundet i bunken af reklamer.

Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77

Vi byder velkommen
Bestyrelsen byder herigennem velkommen til Ole Breiner, Jens
Langkjær, René Larsen og Rikke Jacobsen, Finn P. Olsen, samt
Poul Wismann, der sprang til, og overtog terrariegruppen.
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Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77

Tilmelding til hjemmebedømmelsen
Hvis du vil deltage i konkurrencen, kan du tilmelde dig til Bjar-
ne Larsen på møderne frem til sidste frist, eller tlf. 58 52 37 16.
Sidste frist for tilmelding af akvarier til klubbens hjemmebe-
dømmelse er på generalforsamlingen, mandag den 1. februar.

Hjemmebedømmelse
Årets hjemmebedømmelseskonkurrence løber af stabelen lør-
dag den 20. februar og evt. søndag den 21. februar 1999.
Der kan stilles op med akvarier i følgende kategorier:
Klasse 2a: Prydakvarie under 100 liter
Klasse 2b: Prydakvarie over 100 liter
Klasse 4: Biotopakvarie
Klasse 5: Artsakvarie
Klasse 6: Artsakvarie for avlsfisk
Klasse 12: Saltvandsakvarie

Uddeling af pokaler
På årets julemøde den 7. december 1998 blev der uddelt pokaler
og diplomer for årets bedste præstationer.
Årets akvarie over 200 liter havde John Pærremand, da
han med 91 point i klasse 6 fik 1. præmie på Roskilde Akvarie-
forenings udstilling i efterårsferien 1998.
Årets akvarie under 200 liter havde Bjarne Larsen med 87
point i klasse 6 i hjemmebedømmelsen.
Årets akvarist blev John Pærremand “for sit utrættelige vir-
ke for kluben, og fordi han altid er villig til at stille sit hjem og
akvarierum til rådighed for møder og for klubbens medlemmer,
samt for i 1998 også at have stillet fasciliteter og arbejdskraft
til rådighed for klubbens sommerfest”.
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Åbningstider:
Mandag LUKKET

Tirsdag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

v/Jan Juhl
Skibbrogade 53 . 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 52 56

Dyrehandel - Dyreartikler

En af Sjællands største
akvariebutikker.

Kæmpe havebassin-afdeling

Frederikssundsvej 245
2700 Brøndshøj - Telefon 38 60 65 36

Man.-tors. 9.30-17.30
Fre.           9.30-18.30
Lør            9.00-14.00
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Den kvikke glarmester
v/Steen Mogensen

Bag Stadion 3 - 4220 Korsør
Telefon 58 35 67 89 og mobil 40 30 64 65

Vi leverer glas i færdigmål
- samt faconskåret

Vi samler akvarier
og

selvfølgelig skifter vi også termoruder

Glas leveres i følgende tykkelser: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 og 19 mm



                             Dagsorden:
                             1.  Valg af referent.
                             2.  Valg af dirigent. 
                             3.  Formandens beretning
                             4.  Fremlæggelse af regnskab.
                             5.  Indkomne forslag,
                                   herunder fastsættelse af kontingent.
                                   Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen i 
                                   hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 
                             6.  Valg af: 
                                   a. Formand for 2 år
                                   b. Kasserer for 1 år
                                   c. Sekretær for 2 år
                                   d. Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år
                                   e. To suppleanter - vælges for 1 år
                                   f.  En revisor
                                   g. En revisorsuppleant
                             7.  Eventuelt. 
          
a.  På valg er Preben Petersen, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller næstformand, Erling 
Jensen til posten.

b.  Kassereren vælges normalt for 2 år i lige år. På valg er Christel Ø. Frost, der ønsker at fratræde 
posten. Derfor nyvælges kassereren for 1 år. Bestyrelsen indstiller Lise Lotte Jensen til posten.       Chris-
tel er villig til valg på en menig bestyrelsespost.

c.  På valg er:      Per Kyllesbech Petersen     Villig til genvalg.

d.  På valg er:      Cichlidegruppen  John Pærremand  Villig til genvalg
                             Selskabsakv.-gruppen Bjarne Larsen  Ønsker ikke genvalg
                             Saltvandsgruppen  Er ikke repr. i 1998
                             Terrariegruppen er ikke repr. i 1998. Bestyrelsen indstiller Poul Wismann til valg
                             
                             Medlem    Birthe Petersen  Ønsker ikke genvalg
                             Medlem, næstformand Erling Jensen  Indstilles af best. til formand
e.                          2 suppleanter  Jesper Rasmussen  Villig til genvalg
                                              Jørn Bruun  Villig til genvalg
f.                           Revisor     Jesper Nielsen  
g.                          Revisorsuppleant  Hans Prammann  

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i 
Vestsjællands Akvarieklub

MANDAG DEN 1. FEBRUAR 1999 KL. 19.00
i klubbens lokaler,

Rosenkildevej 83 A, 4200 Slagelse

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “MØDER” nr. 1 - Januar 1999. - Udsendt i uge 52 1998.
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I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE

TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag  .10.00 -17.30
Fredag . . . . . . . . . .10.00 -19.00
Lørdag . . . . . . . . . .10.00 -14.00PPRR
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DM igen igen
Selv om Claus Johansen ikke høstede pokalen for Årets bedste
akvarie over 200 liter i 1998 (Johns akvarie fik sølle 1 point
mere), må vi ikke glemme, at Claus vandt DM i 1998. Det var

2. gang han vandt DM i klasse 12, saltvandsa-
kvarie. Første gang var i 1996.

Vi ønsker endnu en gang tillykke.

Terrariegruppens møde 23-11-98.
I skal også lige have et referat fra vores hjemmemøde
den 23. november, der foregik hos mig. Det var et hyg-

geligt møde, men desværre med alt for få deltagere,
så vi snakkede om, at vi, indtil vi forhåbentlig kan få nogle

flere interesserede, skulle nøjes med at holde møde hver sjet-
te uge, og at man måske skulle sætte sedler op på supermarke-

dernes kunde-til-kunde tavler
og i forskellige dyreforretnin-
ger.
På mødet snakkede vi om
opdræt af foderdyr, og jeg viste
med stolthed min nyopstarte-
de “opdrætsbiks” frem.
Husk vi afholder møde hos mig
igen d. 25. januar 1999, med
forhåbentlig stort fremmøde.

Hilsen Poul
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anbragt, så der ikke er risiko
for, at de vælter ned over
fiskene, og således, at fiskene
ikke bliver klemt fast, hvis de
bliver skræmt.
Bundlagets farve og type skal
passe til de fisk og planter, der
er i akvariet.
Den rigtige brug af de tekni-
ske hjælpemidler vurderes,
eksempelvis cirkulationspum-
pe til fisk fra strømmende
vande, men ikke for kraftig
cirkulation til fisk, der lever i
helt stillestående vand.
Også belysningsforholdene
vurderes i forhold til akvariets
fisk og planter, eksempelvis
skyggefulde steder til regn-
skovsfisk, mere åbne og lyse
partier til savannefisk.
Endelig vurderes vandkvalite-
ten. Vandet skal være klart og
vandoverfladen ren og fri for
bakterie- eller fedthinde.
Fiskene skal gå normalt i van-
det og uden unormalt kraftige
gællebevægelser.

2: Den dekorative virkning:
Under dette punkt vurderes
kun det, man ser, når man
kikker ind i akvariet. Det ydre
akvarium og dets omgivelser
må ikke påvirke bedømmel-
sen.
Helhedsvirkningen vurderes.
Virker akvariet umiddelbart

tiltalende og spændende, når
man ser ind i det? Er der idé
og flugt over opbygningen? Er
der en god dybdevirkning, og
føres øjet naturligt ind i deko-
rationen gennem hovedlinjer-
ne i opbygningen? Virker
interiøret harmonisk?
Plante- og fiskesamlingens
indvirkning på det dekorative
helhedsindtryk indgår i
bedømmelsen. Skæmmende
indtryk trækker fra i bedøm-
melsen. Her tænkes på synlige
installationer og akvariehjør-
ner, algebelægninger på forru-
den (når der anvendes bag-
grundskasse også på bagru-
den), synlig vandlinje under
den øvre stelramme (undtagen
hvor særlige forhold gør en
lavere vandstand ønskelig,
f.eks. hvor firøjer eller laby-
rintfisk indgår i fiskesamlin-
gen), at bundlaget er synligt
over den nedre stelramme,
o.s.v.

Udover disse retningslinjer fra
DAS’ bedømmelsesregler, kan
suppleres med følgende gode
råd/retningslinjer:

1: Vær ikke bange for at bru-
ge for meget akvariegrus,
det må bare ikke komme
op over stelrammen på for-
ruden. Gruset skal som
grundregel dække ca. 1/3
op på bagruden.
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Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77

Indretning af akvarier
Af Steen Larsen, KAK

På fællesmødet i november 1998 fortalte Steen Larsen, der tidli-
gere på året var dommer til vores hjemmebedømmelse, om ind-
retning af selskabsakvarier med henblik på bedømmelse.
Nedenstående er en gengivelse af det materiale, han uddelte til
de tilstedeværende medlemmer.

Indretning af akvarier med
supplerende bemærkninger jfr.
Dansk Akvariedommer Sam-
menslutnings bedømmelses-
regler.
Der er to generelle forholds-
regler du skal huske i forbin-
delse med indretning af dit
akvarie, såfremt du vil indret-
te akvariet til brug for hjem-
mebedømmelse eller andre
konkurrencer.

1: Anlæggets egnethed:
Det vurderes, i hvilken grad
det er lykkedes at skabe det
bedste miljø for akvariets dyr
og planter.
Akvariet skal være tilstrække-
ligt stor set i forhold til fiske-
nes art, antal og størrelse.
Dekorationsmaterialer (rød-

der, sten m.m.) og planter, skal
være anbragt i overensstem-
melse med fiskenes livskrav,
med huler til fisk, der kræver
huler, fri svømmeplads til fisk,
der kræver bevægelsesplads,
naturlig territorieinddeling til
fisk, der danner territorier,
o.s.v. Der skal være tilstræk-
kelig med skjulepladser til, at
fiskene føler sig trygge, men
samtidig skal anlægget være
opbygget således, at fiskene
opfører sig naturligt, uden
hele tiden at gemme sig.
Dekorationsmaterialerne skal
være egnet til akvariebrug. De
må ikke have skarpe kanter
eller spidser, som kan skade
fiskene, og de må ikke kunne
afgive uønskede stoffer til
akvarievandet. Dekorations-
materialerne skal være
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2: Opbyg gerne dit interiør i
forskellige niveauer; dette
vil også holde på akvarie-
gruset, så det ikke efter
nogen tid alt sammen lig-
ger op ad forruden.

3: Lav et dybdesnit i akvariet
- som hovedregel lidt til
højre for midten; det vil
føre øjet naturligt ind i
akvariet.

4: Placer dine tekniske hjæl-
pemidler så de senere kan
skjules, helst i hjørnerne.

5: Dæk de bageste akvarie-
hjørner, evt. med rødder,
således, at de ikke ses, og
således, at de dækker dine
tekniske installationer.

6: Opbyg dit interiør med
rødder og sten, så det er
pænt uden planter; så er
det også pænt, hvis du
ikke er så god til at holde
planter.

7: Vær opmærksom på, ikke
at placere rødderne for tæt
på forruden; når der kom-
mer vand i, vil det virke
som om, de er endnu tæt-
tere på.

8: Rødder placeres ikke
direkte lodret i akvariet,
det vil virke unaturligt.

9: Plant herefter dine planter
i grupper - aldrig én her, og
én der, og ej heller på lan-
ge rækker (det er ikke en
planteskole).

10: Brug mange af samme
type plante; så hellere lidt
færre arter.

11: Brug varierede plantety-
per, d.v.s. forskellige blad-
typer, bladformer, og ikke
mindst bladfarver; grøn er
ikke bare grøn - der er
mørkegrøn og helt over til
lysegrøn, og det samme
inden for det røde spek-
trum.

12: Vær ikke bange for at for-
søge med høje planter i
siderne, helt op til forru-
den, så der på denne måde
skabes et grottelignende
interiør, og på denne måde
får en endnu større dybde-
virkning.

13: Placer gerne en solitær-
plante direkte i synsfeltet,
og belys denne ekstra kraf-
tigt, så den ses.

14: Vær ikke bange for at bru-
ge meget lys i hele akvari-
et - mørklæg evt. den bage-
ste tredjedel, for derigen-
nem at skabe en større
dybdevirkning, evt. supple-
ret med en punktbelys-
ning, der hvor din dybde er
i akvariet.

15: Opbyg herefter akvariet
med lave planter forrest,
og højere planter bagest i
akvariet.

God fornøjelse.
Steen Larsen
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Akvarieinteressante internetadresser
Aalborg Akvarieforening: www.iprod.auc.~i9ml/aaf-dk.htm
Alf Stalsberg, Norge: home.sol.no/~alfs/
Akvariebladet: www.akvariebladet.dk
DAU: www.akvaunion.dk
Holbæk Akvarieklub: www.danbbs.dk/~mons/HAK/
Nordisk Herpetologisk Foren.: www.nhf.dk
Poecilia Scandinavia: www.iprod.auc.dk/~i9ml/poecilia.htm
Roskilde Akvarieforening: www.users.cypercity.dk/~ccc2510/dkabase.html
Skandinaviska Killi Selskabet: killi.net/
Storkøbenh. Akv. Klub: users.cypercity.dk/~bbl3789/
Tropica: www.tropica.dk/
Århus Akvarieforeniong: www.tropica.dk/aaf/

Kontingent for 1999
I dette nr. er der indlagt indbetalingskort til kontingentindbeta-
ling for 1999. Kontingentet bedes betalt senest 15. januar 1999
på medsendte indbetalingskort. - Vær opmærksom på at du ikke
har stemmeret på den kommende generalforsamling, hvis du
ikke har betalt kontingent for 1999.

Invitation
Anni Jørgensen får lørdag d. 20. februar besøg af vennerne
fra Haslev Akvarieklub. Ved den lejlighed er medlemmer af VA
også velkomne til at komme. - Ring i forvejen, hvis du kommer,
af hensyn til kaffe/kage på tlf. 58 85 09 08 eller 40 89 94 69.
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Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 170 pr. år
Junior/pensionist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 120 pr. år
Pensionist par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 180 pr. år
Familiekontingent* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 245 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.

Alle er velkommen til at deltage i 1-2 møder, før man bestemmer sig for med-
lemskab.

Formand/Havebassingruppen
Preben Petersen
Vænget 20, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 71 59

Bestyrelsesmedlem
Birthe Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41

Kasserer
Christel Ø. Frost
Røsnæsvej 72, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 88 12

Næstformand
Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 53 54 55 69

Kontaktperson/Saltvandsgruppen
Claus Johansen
Lærkevej 2, 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 13 80
Kontaktperson/Terrariegruppen
Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41

Bestyrelsesmedlem
Selskabsakvariegruppen/Udstillingsgruppen/Opdræt
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16

Sekretær/Medlemsbladet/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41

Bestyrelsesmedlem/Cichlidegruppen
John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 53 58 44 76


