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Hjemmesiden: http://www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
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Ansvarshavende: Erling Jensen
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I stedet for et traditionelt akvariemøde, inviterer vi alle
medlemmer på en københavnertur, hvor vi vil besøge
nogle forskellige forretninger, bl.a. Neonfisken, Nyby
Discus som er ved at lave en ny stor forretning (med andet
end discus), Akvarie Østerbro, m.fl.

Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: FÆLLESTUR LØRDAG den 20. marts
Vi mødes ved Stop 39 kl. 8.30 og ved Nørretorv i Ringsted 8.50.

Fællesmødet i marts vil komme til at handle om Killies, en
lille farverig fisk som vi er mange der holder til stor for-
nøjelse. Thøger Harder har lovet at komme og fortælle os,
hvordan han i mange år har holdt Killies af mange slags. 
Efter Thøgers foredrag skal vi se den DVD som Ølstykke
akvarieforening vandt Danmarksmesterskabet med i år
2003. Den omhandler foderdyr. Mød talrigt op til en rigtig
lærerig aften i Akvarie- og Terrarieklubben . . .

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

Fællesmøde mandag den 1. marts kl. 19.15 i “Fælles-
lokalet”, Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 15, Sørbymagle 
(se kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.

Vi skal besøge en alsidig terrariemand, Per Jørgensen,
Stenløse, der har både gulfodede skildpadder, krokodiller,
grønne og sorte leguaner samt piratfisk. 
Per skal kort efter mødet på en tur til Panama for at se på
bl.a. frøer. Derfor skal hans dyr i pleje, og Per tager forbe-
hold for, at han måske har afleveret nogen af dyrene til
“plejeforældrene”.

Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 22. marts.
Vi mødes ved Stop 39 kl. 19.00 og ved Nørretorv i Ringsted 19.20.
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Fællesmøde.
Fællestur til københavnske akvarieforretninger.
Klubmesterskab i hjemmebedømmelse
Terrariemøde. Besøg hos Per Jørgensen, Stenløse
Kreds 2: Kredsmesterskab i hjemmebedømmelse
DM i hjemmebedømmelse
Fællesmøde.
Akvariemøde.
Terrariemøde.
Fællesmøde, sæsonstart i Havebassin-gruppen
Forårstur
Sommerfest

1. marts
20. marts
21. marts
22. marts
28. marts
3. april
5. april
19. april
26. april
3. maj
2. maj
19. juni

Aktivitetskalender 2004
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
DAU:
DAU:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:

På årets generalforsamling blev der
nyvalgt tre medlemmer til bestyrel-
sen, henholdsvis som medlem af
bestyrelsen og som suppleanter.
De øvrige valg var genvalg.

Som medlem af
bestyrelsen valg-
tes René Larsen
fra St. Merløse. 
René har været

medlem af klub-
ben siden
1997. 
Rene har haft

mange slags cichlider, men han har
nu specialiseret sig i Syd- og Mel-
lemamerika.

Frank Johansen
blev valgt som
suppleant til
bestyrelsen. Han
blev medlem sid-

ste år, og han
har både
akvarier og
terrarier.

Henrik Stender
blev også valgt
som suppleant
og blev også
medlem sidste
år. Henrik har
opdræt af diskos
og Scalarer
som sit spe-
ciale.

Nye i bestyrelsen
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11 medlemmer deltog i generalfor-
samlingen.
Per Kyllesbech blev valgt til refe-
rent og Erling Jensen påtog sig rol-
len som dirigent, da ingen i forsam-
lingen ønskede valg til denne post.
Erling indledte beretningen med at
konstatere, at 2003 var et år som
igen har budt på både gode og lære-
rige oplevelser. Han fortsatte:
"På sidste generalforsamling blev
bestyrelsen bedt om at prøve at få
vore møder til at blive "Tilløbs-
stykker", og det mener vi selv vi
har gjort noget ved. Vi besluttede
nemlig at krydre vore fællesmøder
med flere foredragsholdere, vore
gruppemøder blev gjort mere le-
vende på den måde at vi kom mere
ud til andre med samme interesse,
og sidst men ikke mindst blev vores
klubblad om muligt endnu mere
krydret med interesante artikler fra
både nær og fjern”.
Erling konstaterede, at tiltagene har
haft den ønskede virkning, og han
håbede, at medlemmerne fortsat
bakker op om møderne.
DAU og Kreds. - Arbejdet i de to
organisationer har været gået lidt i
stå, men er nu igen oppe i omdrej-
ninger. Vi har da også kunnet byde
velkommen til hele 2 nye forenin-
ger, nemlig Sydhavsøernes Akva-

rieforening og Køge Akvariefor-
ening, så der sker også noget andre
steder end hos os. 
Derefter takkede Erling de afgåen-
de bestyrelsesmedlemmer, annon-
cører og sponsorer samt andre, der
har ydet et bidrag til klubben
Efter fremlæggelsen var der et
spørgsmål fremme om Fotogrup-
pens virke. - Til det svarede Erling,
at den for nærværende kun består
af Per (der bruger klubbens kamera
til at illustrere klubbladet), men
hvis der viser sig interesse, kan der
laves egentlig mødeaktivitet i grup-
pen - eller for den sags skyld i alle
andre relaterede interessegrupper
indenfor hobbyen. - DAU har uden
held forsøgt at stable et fotokursus
på benene, men vi kan gennem
kredsarbejdet presse på for at få
noget i gang med andre foreninger.
Der var igen ros til klubbladet. - Per
efterlyste artikler fra medlemmer-
ne.
Da der ikke var yderligere kom-
mentarer til beretningen, tog man
den til efterretning, og gik videre til
næste punkt.
Fremlæggelse af regnskab:
Da kassereren Lotte Jensen var ble-
vet syg, redegjorde Erling for det
reviderede regnskab, der udviste et
underskud på kr. 1.856,15, hvilket

Generalforsamlingsreferat
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hovedsagelig stammer fra den øge-
de brug af foredragsholdere og
interessegruppe-ture bl.a. til Kro-
kodille Zoo og Bakkegårdens Ha-
ver. - Foredragsholderne har kostet
i gennemsnit 400-500 kr. Fore-
draget om maller var dog noget
dyrere, da Martin kom helt fra
Silkeborg, og derfor havde større
transportudgifter end ellers. Bladet
kører stort set i sig selv, da vi får
gratis tryk, og Portoudgifterne er
faldet. Der er dog faldet et par
annoncører fra, som vi søger at
erstatte.
Erling gennemgik også listen over
klubbens aktiver. - Effekterne bliver
stille og roligt nedskrevet til 0. -
Aktiverne er derfor faldet fra 6.700
til 3.600.
Medlemstallet er stabilt, ca. 65 ind-
til nu (der er flere restancer i år end
sidste år). - Kassebeholdningen er
faldet fra 3.763,82 pr. 1/1 2003 til
1.907,67 pr. 31/12 2003.
Jesper spurgte om bestyrelsen har
overvejet at lægge budget. - Erling
svarede, at bestyrelsen har besluttet
ikke at bruge de dyreste foredrags-
holdere i år. Derved skulle der blive
ca. 2.500 i overskud på kontingen-
tet.
Regnskabet blev herefter enstem-
migt godkendt.
Der var ikke indkommet nogen for-
slag, og bestyrelsen foreslog uænd-

ret kontingent for 2005, hvilket
blev enstemmigt vedtaget.
Valg:
Kasserer: Liselotte Jensen ønskede
at fratræde, men har invilliget i at
tage 1 år mere. Liselotte Jensen
blev genvalgt for 1 år
John Pærremand, terrariegruppen,
Bjarne Larsen, akvariegruppen og
Jørn Bruun blev genvalgt for 1 år.
René Larsen blev nyvalgt, ligeledes
for 1 år
Som suppleanter genvalgtes Birthe
Petersen, og Frank Johansen og
Henrik Stender blev nyvalgt for 1
år. - Da de to nye kandidater begge
var villig til at tiltræde den anden
suppleantpost, enedes Generalfor-
samlingen om, at begge kandidater
kunne indtræde i bestyrelsen som
suppleanter.
Michael Holmboe blev genvalgt
som revisor, og som revisorsupple-
ant genvalgtes Hans Prammann,
begge for 1 år.
Under punktet Eventuelt blev der
spurgt til planerne for det kommen-
de år. Erling nævnte de tiltag, der
allerede er i støbeskeen. 
Til slut takkede Erling “de gamle” i
bestyrelsen, og bød velkommen til
“de nye”.

Dette er et uddrag af referatet. 
Læs det fulde referat på hjemmesiden:
www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
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En ægte regnskov på 55 liter hjemme i
dagligstuen. Det lyder spændende og det
er slet ikke svært. Denne artikel fortæl-
ler dig om indretning og den giver dig
råd om valg af fisk og planter. Lad den
tropiske regnskov brede sig i dit akvarie.
Regnskovs-akvariet er ideelt set en minia-
ture efterligning af den tropiske regnskov i
Afrika, Asien eller Latinamerika. Det er et
lavvands akvarie og skal ses som en mel-
lemting mellem palludariet og terrariet.  
Det skal efterligne biotopen i vandkanten.
Ligesom palludariet indeholder det en
landdel, typisk med humus holdig bund.
Her kan du holde små tropiske frøer som
f.eks. pilegiftfrøer. 
Bunden består af grus og er helt dækket af
vand. Det er et rigtigt småfiske-akvarie,
det opfylder virkelig deres behov. Killifisk
er særligt egnede for denne lille regnskov -
deres biotop i naturen er ofte lav vandstand
omgivet af tæt bevoksning.
Indretning
Det er meget simpelt. og du behøver ikke
at have et kæmpeakvarie på mange hun-
drede liter. Mit første lavvands akvarie er
på 55 liter. Det var udgangspunktet for ver-
sion1.0 af artiklen og det er også det, som
denne artikel bygger på. Siden jeg skrev
den første artikel, har jeg fået et par styk-
ker til som er lidt større, men udgangs-
punktet er det samme.
Fiskene skal have en lille dam i akvariet.
Dammen tjener som foderområde og er
yderst nyttig ved vandskift. 
Du bygger dammen af skråt stillede skif-
ferplader. Disse plader limes sammen med
akvarie-silikone.
Akvariets bund dækkes med et gruslag, str.
1-3 mm, hvorved gruset skulle række
omtrent op til skifferpladernes kant. I dam-

men dækkes bunden kun med et let lag
grus.
Akvariet fyldes så op med vand. Du skal
hælde på, indtil vandspejlet står 1,5-3 cm
over gruset. Bedst egnet er vand fra et alle-
rede etableret akvarie og hvis det er muligt,
så tilfør det noget filterslam. På den måde
kommer du naturens forhold nærmest.
En fordel ved lavvands-akvariet er at det
ikke vejer ret meget. Den samlede vægt =
akvarie + indhold ligger langt under et
normalt, fuldt akvarie. Derfor er der man-
ge muligheder for at finde et sted, hvor du
kan have det stående.
Akvariet kan dekoreres med træ- eller
korkstykker, alt efter smag og behag.
Denne dekoration kan så beplantes med
planter og mosser.
Skifferpladerne, der danner dammens
sider, har jeg også dækket med mos, det
hele danner derved et naturligt og harmo-
nisk billede.
Træ og kork skal være af god kvalitet. Du
skal vælge det bedste ! 
Når det til stadighed ligger i varme og høj
fugtighed, så går det ligesom i troperne:
Det rådner op på rekordtid.

Planterne vokser hurtigt, så hvis alt for-
løber som det skal, så vil det meste snart
være tæt bevokset. I længden er træet og
korken i siderne det eneste du får at se i
din mini regnskov.
Minimal teknik
Du behøver ikke at investere i en masse
dyr teknik til din lille regnskov. Kravet er
minimalt. Glem alt om dyre lyssystemer!
Du kan klare dig med en simpel skrive-
bordslampe med et 11 w lysstofrør.
Hvis dit lavvands-akvarium har en større
flade, så får du den bedste virkning med
flere små lamper. 
Husk altid: Lampen skal anbringes såle-
des, at dens fulde lysstyrke også kan ram-
me bunden. Bunden må ikke være mørk.
Jeg har ikke filter eller udluftning. Den lil-
le vandmængdes overflade er stor nok til at
skabe den nødvendige udveksling.
Dækglasset er vigtigt!. Uden en ordentlig
tildækning ville luftfugtigheden blive for
ringe og planterne ville tørre ud. Det er
særlig vigtigt i vintertiden, hvor stuernes
luftfugtighed er lav. 
Under dækglassets ene side anbringer du
et lille stykke kork, så glasset står lidt på
skrå. Så kan den overskydende luftfugtig-
hed trække ud gennem denne sprække, og
derved undgår du kondensvandet, der
løber ned af siderne som i en gammeldags
ostebutik
Det kræver lige lidt øvelse at finde frem til
sprækkens rette størrelse, men det lykkes.
Efter et vandskift plejer jeg at lukke
dækglasset helt i et par timer, så rammer
jeg hurtigt den rigtige luftfugtighed igen.
Det vigtigste i dette akvarie er planterne.
Dem kan du læse mere om næste gang.    
Fiskene - mulighederne er begrænsede,
men de er der. Nogle af de skønneste akva-

riefisk er faktisk til dette biotop. artikler
om planter og fisk kommer i næste num-
mer. 
Udluftning
Det er vigtigt. Du skal sørge for at få luftet
det ud og du skal gøre det hele tiden, så
luftfugtigheden ikke bliver for stor. 
Mine lavvands-akvarier er nok lidt inspire-
ret af en rejse, som jeg gjorde for nogle år
siden til Costa Rica.  
Men, jeg har alligevel valgt at holde afri-
kanske killies i akvariet. Det vigtigste for
mig har været at skabe et regnskovsmiljø,
der gengiver flora, fauna og miljø i regn-
skoven. Det er et anderledes akvarie, men
det er skønt og dejligt - og så er der altid
plads til et til.
Og så er der jo mulighederne for at holde
dyr i akvariet. Det falder lidt uden for
@kva-net's område, men man har ikke
sagt lavvands-akvarie uden at sige pilegift-
frøer. De er næsten prikken over i'et. Du
kan se lidt om pilegiftfrøer på interneta-
dressen www.nhf.dk/hobby.html. Der er i
øvrigt meget mere end bare giftige frøer på
siden. Der er idéer til akvaterrarier, lidt om
regnskovsakvariet og tips til andre dyr, du
kan holde i dette akvarie, der jo er meget
andet end fisk.

@kva-net og vi siger en stor tak til
Michael for denne artikel.

Hvis du vil vide mere om emnet, er du
altid velkommen til at deltage i terrarie-
gruppens møder, der holdes 3. mandag i
måneden (fra sept.-maj).

Lav en regnskov i dagligstuen

Flere artikler om specialakvarier på
www.akva-net.hjem.orangenet.dk

Denne artikel er skrevet til www.akva-net.hjem.orangenet.dk
af Michael Henrichsen.

Regnskoven i Costa Rica. I regnskovsakvariet kan
du genskabe den i mikroformat.
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På bestyrelsens første møde efter
generalforsamlingen blev program-
met for en af klubbens traditionelle
forårsaktiviteter fastlagt.
Forårsturen er en familietur, hvor
medlemmerne kan tage hele famili-
en med på en tur ud i det blå. Det er
en tur, hvor vi kan være sammen
uden at det hele kun handler om
akvarie, terrarie eller havebassin.
I år går turen nordpå til det skønne
Odsherred, nærmere bestemt til et
af Sjællands dejligste fredede na-
turområder, nemlig Hov Vig ved
Nykøbing Sjælland. Det er et styk-
ke natur, der helt er overladt til især
fuglenes præmisser.
Vi mødes ved Stop 39 kl. 08.30 og
kører til Jyderup. På rastepladsen
lige efter vi har krydset Skovvejen
mod Kalundborg, giver klubben
morgenkaffe og morgenbrød, det er
ca. kl. 08.50.
Derfra kører vi mod Nykøbing og
Hov Vig, hvor vi forsøger at få til-
ladelse til at fange dafnier.

Når vi har set os mætte på fugle- og
dyrelivet ved Vigen, finder vi et
sted, hvor vi kan spise os mætte i
vores medbragte mad og drikke.
Når vi igen er klar til nye indtryk,
kører vi en tur ud over Nakke Hage,
gennem Rørvig, og ud over Skan-
sehage til Dybesø, der er den fersk-
vandssø i Danmark, der ligger tæt-
test på saltvand. Dér gør vi holdt og
går langs med søen ud til Kattegat,
hvor der er rig mulighed for at fiske
eller fange mysis fra stranden.
Det bliver forhåbentlig en dejlig
dag i naturen med både tid til hvile
og tid til aktiviteter.
Mød talrigt op og husk at medbrin-
ge spande, net og fiskestænger, og
ikke at forglemme - mad og drikke.
Af hensyn til indkøb af morgenmad
og brygning af kaffe er der binden-
de tilmelding senest søndag den
25. april.
Klubben giver morgenkaffen, og i
det omfang, der bliver samkørsel,
deles deltagerne om udgifterne.

Forårstur søndag den 2. maj . . .
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Har du noget du mangler - 
eller har du noget du gerne 
vil af med
Så er medlemsbladet og klubbens
hjemmeside stedet, hvor du kan få
kontakt til klubbens andre medlem-
mer, som du kan bytte med, sælge
til, eller købe udstyr, fisk, planter
eller terrariedyr af.
Du har altid kunnet få en gratis
annonce om køb/salg med i klub-
bladet, du skal blot sende teksten til
Per (se postadr.+mailadr. på bagsi-
den) inden den fastsatte deadline
(se side 2).
Som noget nyt vil vi også lægge
annoncen ud på hjemmesiden, så

både med-
lemmer
og andre
kan se
den. An-
noncen vil
være på hjem-
mesiden i den måned, klubbladet
dækker.
Derudover har  bestyrelsen beslut-
tet, at Fællesmøderne fremover vil
slutte med punktet: “Fra medlem til
medlem”, hvor du får lejlighed til at
fremkomme med dine ønsker og til-
bud, og hvor du kan tage evt. over-
skud af tilbehør, fisk eller planter
med, der så vil blive sat på auktion.

Fra medlem til medlem

- Igen i år stiller Erling og Lotte
deres hjem til rådighed for årets
sommerfest med spisning og hyg-
geligt samvær for klubbens med-
lemmer og deres familie.
Vi starter festlighederne kl. 19.00
på Bøstrupvej 52 i Sørbymagle,
hvor der er stillet en kæmpegrill
op ved Erling og Lottes carport.
Deltagelse koster kr. 125,- pr.
voksen deltager (børn gratis). 
I kan købe øl, vand, og vin til
rimelige priser, eller selv tage
drikkevarer med.

Af hensyn til indkøb af madvarer,
m.v. er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til Lotte/Erling på 
tlf. 58 54 55 69 el. e-mail:
lotte-erling@image.dk
Sidste frist er søndag den 13.
juni 2004.

Sommerfest lørSommerfest lørdag den 19. junidag den 19. juni

Sørbymagle

Fra
Slagelse

Fra Næstved
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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

Worldwide Discus 
Import/export
Michael Madsen 
Lynggårdsvej 11, 4450 Jyderup 
Mobil 26 80 47 94 
Åben hver lørdag fra 10.00–15.00 
samt efter aftale

Mandag den 15. marts er absolut
sidste frist for tilmelding af akvari-
er til hjemmebedømmelseskonkur-
rencen.

Der bedømmes i alle klasser, men
de mest almindelige klasser er
Klasse 2 Prydakvarier og Klasse 4
Biotopakvarier.

Tilmelding til klubmesterskabet
i hjemmebedømmelse



13NR. 3 - MARTS 2004

V
i s

tø
tt

er
 k

u
lt

u
re

n



14 PRAGTSMERLINGEN

Opdrætsbeholder: 
Plastikbeholder med tætsluttende låg. Der pålimes pas-
sende ventilation.

Opdrætsbeholderen stilles lunt ved 25-30 grader.

Fremgangsmåde: 
I opdrætsbeholderen lægges der nogle æggebakker,
sammenkrøllet køkkenrulle, papruller eller lignende,
som fårekyllingerne kan gemme sig i.

Til æglægning bruger man en plastikbeholder af pas-
sende størrelse. Beholderen fyldes med sphagnum
(uden gødning og andre tilsætningsstoffer), til ca. 1 cm.
fra kanten, og der fyldes helt op med et lag fuglesand.
Beholderen fugtes godt, og hvis man har mange fåre-
kyllinger lægges der et stykke hulplade over, så hun-
nerne ikke graver hinandens æg op. Efter 5-12 dage (alt
efter tid, plads og temperament) skiftes der til en ny

Fårekyllinger
Opskrift: Lars Skov
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æglægningsbeholder.Den "fulde" beholder sættes over i
en klækkebeholder, der er en kopi af opdrætsbeholde-
ren (lidt mindre). Klækkebeholderen stilles lunt 25-30
grader.

Æglægningsbeholderen må ikke tørre ud !!
Foder: 
Tørkost som grisepiller, havregryn, fiskefoder, hvalpe-
foder, pollen o. lign.

Fårekyllingerne må aldrig!!! undvære væskefyldt grønt
(agurk, citrus frugter uden skal o. lign.)

Reven gulerod og broccoli er fremragende tilskuds
foder.

Husk!!!!!! Foderdyr er kun en tom skal. Det gælder om
at fylde dem med div. "gode" sager. Sunde foderdyr
giver også sunde dyr.

Alle Lars Skovs foderopskrifter kan hentes på klubbens hjemmeside:

www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk



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

Havebassingruppen: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71

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

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

Saltvandsgruppen: Gruppen er ikke aktiv for tiden.
Kunne du tænke dig ny aktivitet i gruppen, så kontakt Erling Jensen på
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: lotte-erling@image.dk

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

Medlem: René Larsen
Bakken 2, 
4370 St. Merløse
Tlf. 57 81 10 00

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

Akvariegruppen: 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

Bestyrelsen:

Gruppernes kontaktpersoner:

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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