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Hilsen Poul

Terrariegruppen:
Der holdes ikke møde i gruppen i oktober måned.

Fællesmøde mandag den 7. oktober kl. 19.00 
Mødet holdes i Prammanns Have- og Dyrecenter
Kalundborgvej 83, Slagelse

På gruppemødet i september var der enighed om at
fortsætte med et månedligt møde i den samlede gruppe.
Oktobermødet foregår hos Poul i Korsør (Akvariefisken)
hvor vi ser på fisk og hvor der bliver mulighed for at købe
fisk og udstyr med hjem.
Vi mødes ved "Stop 39" kl. 19.00 og kører samlet 
der fra til Korsør

Hilsen John og Bjarne

Gruppemøde: Cichlide-/Selskabsakvariegruppen
Møde mandag den 21. oktober kl. 19.00.

Der er gratis kaffe/the på møderne i klublokalet
På hjemmemøderne plejer deltagerne at give en fem’er til værten

for traktementet.

Med udspil i vores afholdte møder i september vedr. akti-
viteter i den nye sæson, er det lykkedes os at skabe en kon-
takt til Max Bjørnskov, som vil komme og fortælle om en
af hans rejser til Ginea, og om hvordan bl.a. dværgcichli-
der lever i den frie natur. Vi tror på at netop dette foredrag
vil medvirke til at få et indblik i de forskellige biotoper,
som netop dværgcichlider lever i.
Samtidig har vi fået en aftale med Prammanns Have- og
Dyrecenter om at bruge butikken til de arrangementer,
hvor vi mener der vil komme rigtig mange medlemmer, så
mød talrigt op, og gør vores forventninger til rette......

- Vel mødt… Erling
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Aktivitetskalender
27.-29. sept. SKS: Killishow i Valby Medborgerhus *
4.-6. oktober Akva-Messe i Århus (tilmelding til fællestransport) *
7. oktober Fællesmøde. 
12.13. oktober Akvariets dag i Malmø *
21.  oktober Akvariegruppemøde.
28.  oktober Terrariegruppemøde.
4. november Fællesmøde. 
18.  november Akvariegruppemøde.
25.  november Terrariegruppemøde.
2. december Julemøde med gløgg, æbleskiver og auktion. 

(* link til arrangementet på klubbens hjemmeside)

Kongskildemarkedet ved Sorø
den 14.-15. september.
Udstillingsgruppens deltagelse i
Kongskildemarkedet blev aflyst
p.g.a. manglende tilmelding.
Slagelse Fugleforenings udstilling
i Søndermarkshallen den 19.-20.
oktober er desværre aflyst grun-
det udbrud af Newcastle disease.
Klubben har de senere år deltaget i
fugleforeningens udstilling med
både terrarier og akvariereolen.

Dette bliver dog ikke til noget i år
på grund af førnævnte fuglesyg-
dom, der er brudt ud i flere kyllin-
gefarme i Jylland.
Det er dog tvivlsomt om udstil-
lingsgruppen har kunnet stille op
alligevel, da ingen medlemmer
udenfor bestyrelsen endnu har
meldt sig for at hjælpe til med at
udstille.
Bestyrelsen overvejer derfor at ind-
stille denne aktivitet fremover.    ❏

Efterårets udstillinger blev aflyst

Fællestransport til AKVA-MESSEN I ÅRHUS
Søndag den 6. oktober 2002
Hvis du har tænkt på at tage til Århus til årets store akvariebegivenhed,
har du her muligheden for at deltage i klubbens fællestransport.
Deltagerne er fælles om udgifterne til benzin, bro, indgang m.v.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 3. oktober.

Tilmelding til Erling
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Tinggade 18 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 47 50 - www.jims-foto.dk

2.0 Megapixels
3 x optisk zoom
2,5 digital zoom
16 Mb smartMedia
Macro 10-80 cm
USB
Div. software
Lavt strømforbrug

Fuji FinePix
2600 Zoom
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I medlemsbladet for Halifax Aqua-
rium Society i Canada har Tommy
Cash beskrevet sit opdræt af denne
gurami. @kva-net (og dermed vi)
har fået tilladelse til at bringe
Tommys beretning på dansk. 
Tommy skriver: 
Jeg havde et par gående i et special
akvarie med værdierne: 
Dh 5, carbonathårdhed 0,5, ph hav-
de jeg sænket til 6,5 med egebark. 
Temperatur 24°C. Vandet var regn-
vand, som jeg først filtrerede over
tørv, siden over et kulfilter.  
Jeg har det klare indtryk, at luften
her i Halifax er alt for forurenet til
at regnen kan være ren. Dette gæl-
der sikkert også i andre storbyer og
industriområder, der er jo intet fil-
ter under skyerne. 
Mine Sphaerichthys osphromenoi-
des havde hos den tidligere ejer
gået i et selskabs akvarie med noget
andre værdier. Det var tydeligt, at
det specielle akvarie passede dem.
De kvitterede med at vise deres
skønneste farver.
Der var en række tilløb til leg.
Parret svømmede tæt omkring hin-
anden og så skete der ikke mere. De
var sky og gemte sig ofte mellem
planter eller bag de to trærødder,

som var den centrale del af mit
akvarie. 
Efter lidt over et halvt år skete der
noget. En aften svømmede de i den
sædvanlige rundkreds, det var altid
om aftenen. Jeg iagttog dem stille
og denne gang blev det mere end
bare svømmeturen. 
De stod med hovedet let nedadbøjet
og foretog ensartede kyssende
bevægelser. 
Mere skete der ikke, men nogle
dage efter søgte de ind under en
skyggefuld plante. 
En lille sugemalle, som var den
eneste fisk i akvariet, bortset fra det
omtalte par, blev skånselsløst for-
drevet hvis den kom i nærheden.
Begge, men især hannen reagerede 
mere aggressivt på synet af denne
lille fisk. 
Der gik et par timer, så begyndte
skinlegen. Fiskene slyngede sig tæt

Opdræt af chokolade
Sphaerichthys osphromenoides 
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omkring hinanden. 
Hannen gled ud af denne omslyng-
ning i skrå retning med kurs mod
overfladen. 
Hans farver ændrede sig bemærkel-
sesværdigt. De blev bare blegere og
blegere, til sidst var han næsten
spøgelsesagtigt hvid. Hvis han hav-
de ligget på bunden kunne man tro, 
at han var død. 
Dét var han ikke, tværtimod ! Efter
et par timers leg afsatte hunnen
omkring 40 æg, som han straks
befrugtede. 
Hun samlede dem op og stor var
min glæde, men den varede ikke
længe. 
To dage senere havde hun spyttet
dem ud. 5 uger senere så jeg at hun
tydeligvis var tyk om munden ! Nyt
håb - og ny skuffelse ! Hun beholdt
dem ikke. 
Men 3. gang er lykkens gang. Med
samme interval: Ny leg, samme
mængde æg med samme udseende
= gullighvid farve, str. 1,5 mm. 
Som de foregående gange stod par-
ret 1-2 min. Over æggene, så tog
hunnen de fleste op i munden. Jeg
vil tror at det har været noget over
halvdelen. Resten lod hun ligge til
hannen, som ivrigt åd dem. 

Legen havde et efterspil. I de første
2-3 timer vogtede hannen intenst
over hunnen. 
Han svømmede tæt omkring hende,
nærmest som en beskyttende
adfærd ? 
Ved fodring mindede hendes
adfærd om hvad man ser hos mund-
rugende cichlider. 
Hun skulle lige kigge på foderet,
snuse, vende rundt - det var fristen-
de, men ikke en bid i munden.
Rugetid er også her = fastetid. 
Sådan opfødte Tommy ungerne
Da hunnen havde ruget i 18 dage
fangede jeg hende op fra legeakva-
riet. 
Hun kom i et lille yngle akvarie, her
gik hun nogle få timer, så slap hun
alle ungerne ud. 
Der var 20 i alt, de dannede en tæt
stime i vandets øverste lag. 
Størrelsen var knap 4 mm. Farven
sort, men med et smalt, lyst bånd
ved rygfinnen og ved hovedet. 
Startfoderet var små cyclops. De
tog dem helt uden problemer og
væksten forløb hurtigt og godt. 
På 2 måneder var de næsten 3 cm. 1
måned gamle havde de voksenfarve
og lignede næsten små kopier af
deres forældre.                           ❏

gurami Den er kendt for at være svær at
opdrætte, men det kan lade sig gøre
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Navn Gade By Tlf. Mobil Interesse
Hans Kr. Prammann Parkvej 12 4200 Slagelse 58533235 2+5+7
Maria Prammann Parkvej 12 4200 Slagelse 58533235
Jesper T. Nielsen Nørre Ås 22 4201 Slagelse 58532129 4+7
John Pærremand Søndermarken 9, Rosted 4200 Slagelse 58584476 1+4+5+7+8
Mette Pærremand Søndermarken 9, Rosted 4200 Slagelse 58584476
Sara Pærremand Søndermarken 9, Rosted 4200 Slagelse 58584476
Nicolai Pærremand Søndermarken 9, Rosted 4200 Slagelse 58584476
Bjørn Nørrind Granlyvænget 30 4400 Kalundb. 59508099 4
Jens Bjarne Larsen Valbygårdsvej 35 4200 Slagelse 58523716 1+2+4+5+6+7+8
Per Kyllesbech Petersen Skovagervej 14, Bringstrup 4100 Ringsted 57617041 1+4+5+6+7+8
Birthe Petersen Skovagervej 14, Bringstrup 4100 Ringsted 57617041 1+4+5+7
Thøger Harden Parkvej 24 4200 Slagelse 58500586 1+4+6
Henrik Andreasen Holbækvej 33 4180 Sorø 58635572 7
Lis Hovertoft Holbækvej 33 4180 Sorø 58635572 7
Birger Gregersen Græsvænget 8 p.b. 270 4220 Korsør 58375559
Erik Lundeman Reskavej 7 4220 Korsør 58356022
Jørn Bruun Valdemarsgade 4 4100 Ringsted 57614771 1+4+6+8
Erling Jensen Bøstrupvej 52, Sørbymagle 4200 Slagelse 58545569 1+4+5+6+7+8
Liselotte Jensen Bøstrupvej 52, Sørbymagle 4200 Slagelse 58545569 1+4+5+6+7+8
Sine Jensen Bøstrupvej 52, Sørbymagle 4200 Slagelse 58545569 1+4+5+6+7+8
Liselotte Andersen Arnakkevej 13 4593 Eskebjerg 59290144 1+4
Rene Andersen Arnakkevej 13 4593 Eskebjerg 59290144 1+4
Rene Larsen Bakken 2 4370 Store Merløse 57811000 1+4+8
Rikke Jacobsen Bakken 2 4370 Store Merløse 57811000 28369227 1+4+8
Poul Wismann Kalundborgvej 93 4200 Slagelse 58534741 5+7+8
Lillian Wismann Kalundborgvej 93 4200 Slagelse 58534741 5+7+8
Nicolas Wismann Kalundborgvej 93 4200 Slagelse 58534741 5+7

Navn Gade By Tlf. Mobil Interesse
Tobias Wismann Kalundborgvej 93 4200 Slagelse 58534741 5+7
Finn P. Olsen Holbækvej 69 4200 Slagelse 58532945 20826614 1+4+5+7
Lone Mølgaard Olsen Holbækvej 69 4200 Slagelse 58532945
Michael Holmbo Sct. Mikkelsgade 19, 2.sal 4200 Slagelse 58545286 26549944
Anders Jensen Skolevej 4, Sæby 4270 Høng 58854143 2+4
Arne Jensen Jasminvej 52 4200 Slagelse
Bent Pedersen Frederikslundsvej 16 4200 Slagelse
Hans Jørgen Fried Bildsøvej 52B 4200 Slagelse
Bettina Henriksen Engvej 17 4270 Høng 58852444 21728988 2+4+7
Allan Henriksen Engvej 17 4270 Høng 58852444 20127002 2+4+7
Jannick Berg Madsen Valbygårdsvej 68 4200 Slagelse 58526071 1
Rene Rosenbech-Larsen Bøstrupvej 43, Sørbymagle 4200 Slagelse 58545701
Stine Rosenbech-Larsen Bøstrupvej 43, Sørbymagle 4200 Slagelse
Karsten Klok Lærkebakken 12 4400 Kalundborg 59522001 1+2+3+4+5+6+7+8
John Simonsen Lindevej 3 4241 Vemmelev 58382301
Thomas Bohsen Eriksgade 2 4200 Slagelse
Jens Peder Ottesen Årbygade 12 4400 Kalundborg 7
Michael Endrup Langøre 5, Skovsø 4200 Slagelse 22442993 1+4+5+7
Camilla Andersen Langøre 5, Skovsø 4200 Slagelse 51321874 1+4+5+7
Jasmin Endrup Andersen Langøre 5, Skovsø 4200 Slagelse 1+4+5+7
Sasha Endrup Andersen Langøre 5, Skovsø 4200 Slagelse 1+4+5+7
Tina Van Der Zee Violvej 134, Svenstrup 4220 Korsør
Michael O. Jørgensen Bybækterrasserne 152D 3520 Farum 44991489 26286097
Basse Mølgaard Svalevej 15 4270 Høng
Mogens Pedersen Egebrovej 17, Skee 4370 Store Merløse 57600302
Karen Pedersen Egebrovej 17, Skee 4370 Store Merløse 57600302

MEDLEMSFORTEGNELSE 2002
Listen er sorteret i indmeldelsesrækkefølge

Interessebetegnelse:
1 = Cichlide 4 = selskab 7 = Havebassin
2 = Discos 5 = terrarie 8 = udstilling
3 = Saltvand 6 = Killi
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Apistogramma har altid haft en
meget stor plads i mit hjerte.
Det er små, forholdsvis fredelige og
meget smukke cichlider, der er per-
fekte at have i akvarier med god
beplantning.
De ødelægger intet og graver kun
ganske lidt og man kan næsten selv
bestemme, hvor de skal bo og grave
med måden, man indretter akvariet
til dem. 
For et par år siden faldt jeg tilfæl-
digt over A. cacatuoides og A. trifa-
sciata (eller en af arterne i den
gruppe) i en akvarieforretning Kø-
benhavn. 
Jeg måtte selvfølgelig straks
anskaffe begge arter og gik hurtigt i
gang med at indrette et par speci-
alakvarier til dem. 
Indenfor slægten kendes i øjeblik-
ket over 50 forskellige arter.
Der dukker til stadighed nye arter
og underarter op, så det er en slægt,
der revideres ustandseligt, omgrup-
peres og om-navngives i en uende-
lighed. 
I grove træk kan slægten opdeles i
en række grupper, som f.eks. trifa-

sciata-gruppen, der består af flere
nærtbeslægtede arter, ortmanni-
ornatipinnis-steindachneri gruppen
o.s.v. men det kan man læse en
masse om andetsteds. 
Grunden til, at jeg nævner det er, at
de forskellige grupper stiller for-
skellige krav til vand og indretning,
samt til hvor svære eller lette de er
at have med at gøre.
Den første art, jeg stiftede be-
kendtskab med blev kaldt A. ort-
manni i halvfjerdserne. Det er en af
de arter, hvor man har været i tvivl
om den præcise navngivning. 
Jeg har senere set den under navnet
A. ornatipinnis.
Det var en let fisk at holde og for-
mere. Den stillede ingen særlige
krav til vandets beskaffenhed og jeg
holdt og formerede den på ganske
almindeligt postevand (på det tids-
punkt københavnervand, der lå på
ca 20-26 hårdhedsgrader (carbonat-
hårdhed eller tyske hårdhedsgrader
dH).
Den er meget smuk og meget let at
holde. 
Dernæst fik jeg så A. agassizi, der

Apistogramma
- en artikel af Johnny Hansen, Køge 
Artiklen er sakset fra http://akva-net.hjem.orangenet.dk
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var meget sværere at have med at
gøre.
Den kræver blødt vand for rigtig at
trives, lige som sommerfuglecichli-
den, som jeg aldrig har haft held
med, hverken at kunne holde i live
gennem længere tid, eller at få for-
meret. 
A. trifasciata er også lidt i samme
retning, men hører til den gruppe,
der populært kan kaldes "indianer-
ne" på grund af forlængelserne i de
forreste rygfinnestråler og på bug-
finnerne, selv om den trivedes fint
hos mig. Der kom enkelte spredte
æglægninger, men aldrig nogen
levedygtige unger. 
I den forbindelse skal jeg lige næv-
ne, at den "snød" både mig og eks-
perterne et par gange. Den er i litte-
raturen beskrevet udelukkende som
hulelegende, men nogle af parrene
havde åbenbart ikke læst de samme
steder i bøgerne. De lagde enkelte
gange æg på en sten, frit fremme
ligesom sommerfuglecichliden, på
trods af, at de havde kokosnødde-
skaller og huler under rødder til
rådighed. 

Nu lidt om A. cacatuoides. Jeg vil
ikke begynde at beskrive farver og
udseende med ord. Fisk skal ses og
jeg springer selv de lange beskri-
velser i bøgerne over, når jeg læser. 
Den hører til de letteste arter at hol-
de og formere. Der findes flere far-
vevarianter. 
Foretagsomme fiskedesignere, har
skabt farvevarianter hos denne,
ellers meget smukke art, samt des-
uden en forfærdelig albino. Disse er
ikke  naturligt forekommende vari-
ationer i farverne, hvilket man ofte
ser med andre arter/slægter. 
Teorien omkring farvevariation er
dog stadig gældende, men her er det
naturen, der har selekteret gennem
århundreder/tusinder, så fiskene
bliver mest muligt succesfulde i
deres miljø-niche. 
Fisken beskrives som polygam (en
han til flere hunner) men mine
optrådte næsten monogame og dan-
nede egentlige par. Jeg havde dem
både i specialakvarie og i det store
selskabsakvarie i stuen og de trive-
des lige godt begge steder. 
Selvfølgelig blev ungerne hurtigt
scalare- og neonfiske"guf" i sel-
skabsakvariet, selv om hunnerne
forsvarede ungerne med en utrolig
ihærdighed. 
Til slut måtte de selvfølgelig opgi-
ve, men holdt dog ofte stand 2-3
ugers tid.

A. Agassizi



12 PRAGTSMERLINGEN



13NR. 6 - OKTOBER 2002

Et 140 l akvarie på en meter var til-
strækkeligt til to territorier i sel-
skabsakvariet. 
Fiskene holder til ved bunden, hvil-
ket passer fint med de andre bebo-
ere, der bruger de mellemste og
øverste vandlag. 
I specialakvariet er det faktisk kun
bundareal og facon, der tæller.
Jo større bundareal, desto flere ter-
ritorier er der plads til. 
Fiskene er ligeglade med, om der er
20 eller 50 cm. vand over ryggen.
Det ideelle specialakvarie har en
god længde og dybde, så man kan
opbygge et varieret interiør med
gode afgrænsninger mellem territo-
rierne. 
Jeg står selv for at skulle anskaffe 6
akvarier på 160 l hver. De har ide-
elle mål til dværgcichlider: 80 cm
lange, 60 cm "dybe"/brede og 35
cm høje. 
Igen, ganske almindeligt postevand,
der i Køge, hvor jeg har boet de sid-
ste 25 år er lidt mindre hårdt end
vandet i København (vel nok
omkring 15-20 hårdhedsgrader). 
En temperatur på ca. 25 grader, god
filtrering over et udvendigt Eheim-
filter (den lille standardmodel, mit
er 25 år gammelt, men fungerer
upåklageligt endnu og kan stadig
repareres, hvilket kun drejer sig om
at udskifte aksel og rotor med 20
års mellemrum). 

Illustrationen viser en A. cacatuoi-
des (han) 

De fleste Apistogramma-arter bli-
ver ikke så gamle og vokser hurtigt.
Hannerne opnåede en længde på
godt 8 cm og hunnerne betydeligt
mindre. 
En ting, man skal være opmærk-
som på er, at hunnerne faktisk kan
"lege sig ihjel", så man skal give
dem en pause mellem kuldene.
Ellers dør hunnerne væsentligt før
hannerne, der hos mig blev ca. 1
1/2 år gamle. Det er meget tydeligt
at se, hvornår en cacatuoides er ved
at blive gammel. Læberne vokser,
fisken bliver mere og mere doven
og "grov" og bleg at se på. Ligesom
når vi selv ældes. 
Hunnen tager sig alene om pasnin-
gen af ungerne, medens hannen
forsvarer det omliggende territorie.
Han skal ikke komme for tæt på
hunnen, der hvis akvariet ikke er
stort nok, så han kan holde afstand,
kan finde på at slå ham ihjel, på
trods af den enorme størrelsesfor-
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skel på kønnene. 
Hun er meget omhyggelig og fører
ungerne rundt i akvariet på jagt
efter føde.
Er foderet for stort, kan hun tygge
det og lade det passere ud gennem
gællerne, så det lander midt i flok-
ken. Bliver de forstyrret eller for-
skrækket, giver hun et signal til
ungerne, der lader sig falde til
bunds og "ligger døde". 
Når faren er overstået, signalerer
hun igen og ungerne myldrer op og
genoptager jagten, hvor de slap. 
Det er meget fascinerende at
betragte. 
Ungerne er forholdsvis store, når de
er fritsvømmende og kan tage ny-
klækkede artemia, fintsiede cy-
clops og knust tørfoder. 
De voksne fisk er ikke kræsne og er
specielt glade for myggelarver og
anden form for levende foder. 
Man skal dog tage hensyn til, at
fiskene kan komme til at forveksle
unger med levende foder, selv om
de er så omhyggelige med  yngel-

plejen, så optøede myggelarver,
artemia og tørfoder kan anbefales,
hvis man ikke holder hunnen alene
med ungerne i et specialakvarie. 
Apistogrammaerne har alle et vel-
udviklet signaleringssystem, hvor
farveskift og rykvise bevægelser
udgør et helt "sprog" som man fak-
tisk bliver i stand til at tyde efter-
hånden. 
A. cacatuoides kan varmt anbefales
til nystartede dværgcichlide-elske-
re.
Det kan næsten ikke gå galt. 
Andre gode "begynder-apistogram-
maer" er ortmanni/ornatipinnis-
arterne og den gammelkendte reit-
zigi, der hører til blandt de mindste
af arterne.
De kan dog være ganske sky i et
specialakvarium, men man kan
anbringe nogle "katalysatorfisk"
hos dem. Det kan der læses om
andet steds på @kva-net. 

Johnny Hansen 
. . . Se flere af Johnnys artikler på
@kvanets hjemmeside.

så smør dem med
ALOE
MOISTURIZING
LOTION 63
for at bevare hudens
blødhed og glatte for-
nemmelse.

Har du haft hænderne meget i vand

Aloe Vera
for at pleje din krop

LONE FRIED
Bildsøvej 52 - 4200 Slagelse

Mobil 20 33 41 03
aloe-vera-lone-fried@mail.dk

Din uafhængige FLP forhandler

90 dages
tilfredsheds-

garanti
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Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 
4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør 
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk

Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41

Medlem: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Mail: lpmw@post.tele.dk

Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@altavista.com

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

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

Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76

Bestyrelsen:

Grupperne:

Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . : kr. 170 pr. år   Pensionist par . . . . . . . : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist . . . . . : kr. 120 pr. år   Familiekontingent*. . . . : kr. 245 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.
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