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Terrariegruppen: Møde onsdag �0. april kl. �9.00
Terrariegruppen skal på besøg hos Max Bjørneskov, der har 
bygget nye faciliteter til sine mange dyr.
Max har en del kamæleoner og frøer, og han har også lidt ed-
derkopper og fisk.         Hilsen John

Fællesaktivitet mandag den 6. april kl. �9.�5.
i Akvariefisken Hemmeshøjvej 2, 4241 Vemmelev
Klubben deltager i DAU’s konkurrence, DM i klubakvarie.
Alle landets klubber er inviteret til at deltage i mesterskabet 
på DAU Kreds 2-3’s Akva-dag den 31. oktober og 1. novem-
ber. - Vi tager for alvor fat på at planlægge klubbens udstil-
lingsakvarie på dette møde.    Vel mødt - Bestyrelsen

Akvariegruppen: Møde mandag den 20. april kl. �9.00 
Vi tager en tur til Stenlille og besøger Jørgen Østermark som 
gør i opdræt af Discus.
Vi mødes ved Bilka s Varmecentral kl 19.00.
          Hilsen Bjarne

OBS: Klubbens hjemmeside opdateres løbende året igennem 
- også i forårs- og sommerperioden hvor klubaktiviteten ellers er lav

Se evt. mødeændringer eller nyheder på www.vatk.dk
Vær også opmærksom på at der kan forekomme aflysninger/ændringer.

Disse vil kunne ses på hjemmesidens startside

Havebassingruppemøde mandag den 4. maj kl. �9.00 i
Prammanns Dyrecenter Kalundborgvej 83, 4200 Slagelse
Havebassingruppen starter sæsonen i Hans Prammanns for-
rettning, hvor vi skal se på forretningens inden- og udendørs 
bassiner og filtersystemer.
Der bliver rig lejlighed til at få besvaret nogle af de mange 
spørgsmål om havebassinet, der har hobet sig op i vinterens 
løb.       Vel mødt - Bestyrelsen

Fælleskørsel fra Bilka Slagelses parkeringsplads kl. 19.00
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er 6. april vatk Fællesmøde i Akvariefisken
19. april vatk Tur til Fyn og Jylland
20. april vatk Akvariegruppemøde hos discusopdrætter
30. april vatk Terrariegruppen besøger Max Bjørneskov
4. maj vatk Havebassingruppens sæsonstart (se indlæg)
6. juni vatk Forårsturen går til Hov Vig for at fange dafnier
8. august vatk Sommerfesten holdes hos Helle og Frank
7. sept. vatk Fællesmøde

31. okt. dau Kreds 2-3: Akva-dag og DM i klubakvarie
1. nov. dau Ordinært delegeretmøde

Check også Aktivitetskalenderen, Arrangementer og 
 Nyt fra klubben på www.vatk.dk
      - siden opdateres løbende året igennem

Fra medlem til medlem
Mon der blandt klubbens medlemmer skulle være en som 
er villig til at udlåne/udleje en slamstøvsuger til havebassin 

en kort periode i april måned.
Kontakt i givet fald Jesper på tlf. 22 61 21 29 / jethoni@jethoni.dk

Tur til akvarieforretninger i Fyn og Jylland
Vestsjællands Akvarie- og Terrarie-
klub har i samarbejde med Roskilde 
Akvarieforening (RAF) arrangeret 
en tur/udflugt til to akvarieforretnin-
ger på den anden side af »Bæltet«.
Den første forretning der besøges er 
Fyns Akvarie Centrum, der er flyttet 
til helt nye lokaler på Slåenhaven 
10, Odense NØ. Forretningen er på 
360 kvm.

Når vi har set os mætte i Odense, går 
turen mod Jylland.
Hvilken forretning vi besøger i Jyl-
land, aftaler vi på mødestedet før vi 
tager af sted.
Vi deles om udgifterne til bro og 
benzin.
Vi mødes på Bilka Slagelses par-
keringsplads (v. varmecentralen) 
Søndag den �9. april kl. 09.00.
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Vi kan hjælpe dig med at sætte strøm til DIN hobby, 
f.eks kan vi samle og opsætte et modul der sikrer at du 
får besked via sms ved strømsvigt. Så slipper du for at 
komme hjem til døde fisk og kolde terrarier. 

Eller vi kan give rådgivning omkring EL-sikkerhed i dit 
fugtige akvarie- eller terrarierum. 

Eller skal du lige have en ny HQI lampe over dit saltvand, 
eller et lysstofsrør. . .

Kontakt os via vores hjemmeside www.sw-electric.dk 
eller på Tlf: 3117 7574
Mail: mail@sw-electric.dk

Vi er en professionel EL virksomhed 
der lægger vægt på god service og 
nære kontakter.

Vi kan tilbyde en bred vifte af service til både privat og professionel

SW-Electric - sæt strøm til din hobby
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Lørdag den 6. juni går forårsturen 
til Hov Vig ved Nykøbing Sjæl-
land.
Vi starter fra Bilka Slagelses par-
keringsplads (ved varmecentralen) 
kl. 08.30, hvorefter vi kører mod 
Jyderup, hvor vi holder på en raste-
plads og spiser morgenbrød som 
klubben giver, og drikker kaffe/the 
som I selv tager med.

Derefter kører vi over Sanddobberne mod Nykøbing, hvor vi skal se os 
om i omegnen omkring Rørvig og Nakke.
Vi ender ved Hov Vig, hvor vi tager vores madkurv, dafnienet og spand 
med låg med ud til bådehuset, hvor vi indtager vores medbragte mad.
Bagefter er der lejlighed til at fiske efter dafnier i vigen, eller til at gå en 
tur over til fugletårnet, hvor der er en flot udsigt ud over Hov Vig og 
skarvkolonien.

Sidst på dagen bryder vi op og kører hver til sit, forhå-
bentlig en dejlig oplevelse rigere.

Forårstur
til Hov Vig

Sommerfesten holdes 8. august
I år stiller Helle og Frank Johansen 
deres have til rådighed for klubbens 
traditionelle sommerfest, der i år er 
flyttet fra juni til august måned.
Der bliver stillet et stort party-telt op 
på Helle og Franks græsplæne, og 
der er lagt op til en hyggelig aften 
med mad fra grillen og hyggeligt 
samvær med klubbens medlemmer 
og deres familie.
Festlighederne starter kl. 18.00.
på adressen: 
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse

Deltagelse koster kr. 125.- pr. vok-
sen deltager (børn under 16 gratis).
Du/I skal selv tage drikkevarer med, 
men det kan evt. købes til rimelige 
priser hos Frank og Helle.
Af hensyn til indkøb af madvarer er 
tilmelding nødvendigt. Sidste frist 
for tilmelding er søndag den 27. 
juli 2009. 
Tilmelding til: John Pærremand 
Søndermarken 9, Rosted
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: foodee@post.tele.dk
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AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE
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ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg
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Koikarpen stammer oprindeligt fra 
Japan, hvor den har været genstand 
for selektiv avl gennem de sidste par 
tusinde år, og det er især ryg farver-
ne og mønstrene der er fremtræden-
de da det er den del af fisken man 
ser.
Koikarpen er enhver havedams pryd 
og kan blive en stor fisk på op til 90 
cm, den vokser hele livet, men dog 
langsommere jo ældre den bliver, 
og den kan blive  40 - 50 år gam-
mel.
Du kan købe koikarper i snart alle 
havedams centre, men kan også sag-
tens købe den af private der har fået 
dem til at yngle, og der kan man 
som regel få dem til ”vennepris” 
men hvis du skal have de virkeligt 
specielle koier må du være forberedt 
på at betale mange tusinde kroner 
for den ”rigtige” fisk, det hænder 
endda at man hører om tyveri af 
koi’er så det er ikke alle der stolt vi-
ser deres fisk frem af angst for ubud-
ne gæster.
Koikarper fås i utroligt mange far-
vevarianter, så der er en koi for en-
hver smag.
Din havedam skal have en dybde på 
mindst en meter og meget gerne 
mere, så den har en mulighed for at 
finde en temperatur på en varm som-

merdag der passer den, samt en 
frostfri vanddybde om vinteren som 
den kan overvintre i, ligeledes skal 
dammen være udstyret med en god 
pumpe og et godt filter, for koien 
sviner meget, og dit havebassin skal 
også helst have et par tusinde liter 
eller mere, dit bassin kan aldrig bli-
ve for stort men nemt for småt.
Man kan sagtens have andre fisk 
sammen med koikarper så længe de 
er så store at koien ikke kan sluge 
dem, for det er ikke en slagsbroder 

Tekst: Frank Johansen
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man har anskaffet sig, men en rolig fisk der 
hellere vil have noget at spise. 
Når koikarper parrer sig (leger) foregår det 
meget voldsomt med megen plasken på det 
helt lave vand, og de rigtigt store hunner 
kan gyde helt op til femhundrede tusinde 
æg som klækker på 3 til 4 dage ved 20° C.
Koikarpen kan blive meget tillidsfuld og 
kommer gerne og tigger foder når den ser 
sin ejer komme nær vandet, men de kan 
også trykke sig nede på bunden når der 
kommer fremmed besøgende, hvilket kan 
være fornuftigt da den fremmede også kan 
være en fiskehejre eller en kat. 

Koikarper

Fotos: Thomas Lundeman
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Akvarister fra hele Danmark samles i Køge 
i dagene 31. oktober til 1. november 2009, 
hvor der skal konkurreres både på viden og 
ikke mindst på hvilken klub/forening der 

kommer med det flotteste klubakvarie.
Som noget helt nyt inviterer Kreds 2-3 alle 
til det første Landsstævne, hvor de samler 
konkurrencerne:
DM i prydakvarie over 200 l
DM i biotopisk prydakvarie o. 200 l
DM i Aqua-quiz (for hold)
DM i akvariefoto (snapshot)
Konkurrencerne er for foreninger/klubber 
(borset fra fotokonkurrencen).
Samtidig holdes der aqua-dag med foredrag 
og auktioner.
Ved stævnet vil der om søndagen blive af-
holdt landsmøde i DAU (delegeretmøde) – 
og Dansk Akvariedommer Sammenslut-
ning er inviteret til at holde deres årsmøde 
denne weekend.
Arrangementet vil foregå i Karlemosepar-
kens Selskabslokaler, der ligger på Karle-
mosevej 73b i Ølby ved Køge.
Vestsjællands Akvarie-og Terrarieklub del-
tager med et akvarie i DM for klubakvarier. 
- Mød op på fællesmødet 6. april og til mø-
derne i akvariegruppen og deltag i planlæg-
ning og opbygning af klubakvariet.

Se mere om både Landsstævnet og hjem-
mebedømmelsen på Kredsens hjemmeside 
på 

www.danskakvarieunion.dk

Der var desværre ingen deltagelse fra Vest-
sjællands Akvarie- og Terrarieklub ved 
årets hjemmebedømmelseskonkurrence.
Derfor kan vi kun bringe resultatet af kreds-
konkurrencen, der blev afholdt søndag den 
22. marts 2009.
Ved kredskonkurrencen deltog kun med-
lemmer fra Ølstykke Akvarieforening.
Resultatet af konkurrencen blev følgende:
Klase 2:
1. plads: Allan Olssen 82 point
2. plads: Ole G. Nielsen 80 point
3. plads: Peter Bach 76 point
4. plads: Karsten Frederiksen 72 point
 Klasse 6:
1. plads: Peter Bach 88 point
 Klasse 12:
1. plads: Peter Bach 89 point
Allan Olsen gik videre til DM i klasse 2.
Peter Bach gik videre til DM i klasse 6.
Peter Bach gik videre til DM i klasse 12.
Dommere ved kredskonkurrencen var Ken-
neth Björk og Timo D. Jensen.
DM-konkurrencen afvikles i weekenden  
4.-5. april

Hjemmebedømmelse 2009

Danske akvarister til Landsstævne i Køge

Pygmæmus  (Mus minutoides)
Verdens mindste mus, lugter ikke.
Pris pr. stk. 60 kr.

Dubia kakerlakker sælges, ring for pris.
Frank Johansen   Tlf. 50 46 97 00

Almindelige mus, pr. stk. 8 kr.
Ring til John  Tlf. 61 11 22 71

Sælges
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AKVARIEFISKEN
er flyttet på landet

Forretningen er overtaget af Mads Christensen, Hemmeshøjvej 2, 4241 Vemmelev
Tlf. 22 73 44 87

mail: mads@akvariefisken.dk

www.akvariefisken.dk

Frakørsel 40 Vemmelev
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Lørdag d. 21/2 havde klubben lavet 
en fællestur til Novo Nordisk i Ka-
lundborg for at se deres flotte salt-
vandsakvarie på 2700 liter med en 
samlet vandmængde på små 5000 
liter med reservoir og filtre.

Vi var 8 stk. der havde 
fundet til Novo hvor 

vi først blev budt 
velkommen af 

Lars Chri-
stensen
 og Ole 

Cramer, som derefter gav en flot Po-
werPoint præsentation af hele an-
lægget med dets mange filtre og ud-
styr, og der var ikke sparet på noget, 
hvilket tydeligt kunne ses på akvari-
ets sundhed, de havde sågar webka-
mera på, så de ansatte kunne følge 
med i akvariet der hjemme fra.
Akvariet stod i deres kantine og var 
opbygget så man kunne se det hele 
vejen rundt, det var fyldt med en 
masse fisk og rigtigt mange koraler 
og andre bløddyr, så der var rigtigt 

koralrev over det, en sjov detalje 
var at de havde placeret deres 

teknikrum på etagen over akvariet 
så at vandet skulle pumpes op på 
1.sal for derefter at filtreres og til-
sættes diverse sporestoffer før det 
returnerede til akvariet. 

Tekst: 
Frank Johansen

Foto: NOVOcean og
Per Kyllesbech

Foto NOVOcean



APRIL-MAJ 2009 ��

Efter præsentationen var der spør-
getid og så blev der ellers fotografe-
ret akvarium til den helt store guld-
medalje, samtidigt med indtagelsen 
af store mængder af kaffe og te og 
en stor flot kagefisk der var lavet i 
dagens anledning.

Sent på eftermiddagen tog vi afsked 
med Lars og Ole og lovede at besø-
ge dem igen om et års tid, så til den 
tid bliver der nok ikke noget kage-
fisk tilbage. Det var nogle mætte og 
trætte Vat’er der sidst på eftermid-
dagen vendte snuden hjemefter.

En stor tak til 
Lars og Ole 
for en rigtig 
god dag.

Et diagram over teknikken.
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Akvariet er flot placeret 
i kantinen

Ole Cramer gav en grundig 
orientering om akvariet og 

teknikken bag

Mogens fik taget en masse video

Kalkreaktor med CO2-tilsætning og ph-regulering

Den omfattende teknik blev 
kikket nøje efter i sømmene
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Formand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: foodee@post.tele.dk

Bestyrelsen:
Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator 
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 30 703 702
Mail: johannes@noval.dk

Medlem: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 57 88
Mail: helleogfrank@atix.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: 
Jens Bjarne Larsen, Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

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

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

Havebassingruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: foodee@post.tele.dk K
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Suppleanter: 
Birthe Petersen Tlf. 57 61 70 41 birthe@kyllesbech-petersen.dk
Kim Baisner Tlf. 58 58 43 79 kbaisner@city.dk 

Klubbens adresse er formandens
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Skift til Spar Nord
Hos Spar Nord lytter vi. Det handler ikke kun om dine penge. Det handler om dig, 
dine muligheder og dit liv. Kom ind og lad os høre, hvad du forventer af din bank.

Savner
du en 
nærværende
bank?

Spar Nord Næstved
Farimagsvej 8, Kvægtorvet
4700 Næstved
Tlf. 55 75 03 50
www.sparnord.dk/naestved

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2 
4200 Slagelse
Telefon 72 25 01 70
www.sparnord.dk/slagelse


