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7. april:
Vi tager emnet biotoper op. Vi gennemgår nogle forskellige bio-
toptyper, som vi har mulighed for at efterligne i vore akvarier.
- Vi kommer ind på, hvilke fisk, planter og dekorationsmateria-
ler, vi kan bruge til at efterligne de forskellige biotoper.
Efter mødet er der auktion over planter fra klubbens plante-
akvarie samt fisk.

____________

5. maj:
Emnet for majmødet er maller og opdræt af maller.

Klublokalernes adresse er: Rosenkildevej 83 A - i kælderen

Deadline for stof til næste mødeindkal-
delse er 23. april.
- Redaktionen forbeholder sig ret til at
udskyde artikler p.g.a. pladsmangel

Fællesmøder
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Skovtur søndag d. 20. april - tag familien med
Vi mødes i klubben (kantinen) kl. 8.00, hvor vi drikker morgen-
kaffe/the og spiser morgenbrød (pris 15 kr.) - der er mælk eller
juice og brød til børnene (pris 5 kr.). - Derefter kører vi samlet
ud i skoven (vi giver 5 kr. til chaufføren) hvor de, der har lyst,
samler materiale til at dekorere en baggrundskasse med. -
Husk fornuftigt tøj, poser til at samle i, og evt. div. værktøjer til
at indsamle roddele eller lign. med. - Hjemkomst ved middags-
tid. - Tilmelding til Per Kyllesbech på 53 61 70 41 senest fredag
d. 18. april.

Mødet i selskabsakvariegruppen den 21. april
Mødet foregår hos Per Kyllesbech, Skovagervej 14, Bringstrup
ved Ringsted. - Vi mødes på P-pladsen ved klubben kl. 19.00 og
kører samlet derfra.
På mødet går vi (i det omfang, der er plads) igang med at deko-
rere de baggrundskasser, vi har med hjemmefra med bl.a. de
materialer, vi hentede i skoven den 20.
Derudover tager vi en hyggesnak om forefaldende emner, og ser
på Pers akvarier.
Det skal understreges, at man ikke behøver at lave baggrunds-
kasse på mødet - man er også hjertelig velkomen, hvis man bare
vil hygge sig, snakke og kikke på akvarier.

______________

Selskabsakvariegruppen

?
Hvor blev opdrættet af Tanichtys albonubes (hvid sky-
bjerg) af? - Efter sigende har Bjarne set nogen, men der
er endnu ikke anmeldt nogen til opdrætskonkurrencen.
Det må vi da vist gøre noget ved - ikk’ -
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Indbydelse til klubfest for medlemmer med ledsager
31. maj 1997 kl. 17.00

Festen foregår hos Dorthe og Brian, Tersløsevej 11, Bromme,
tlf. 53 60 61 03, og den holdes som havefest, så det tilrådes at
tage fornuftigt tøj på/med, da det kan være køligt om aftenen.

Menuen består af: Grillstegt nakkefilet m/kold kartoffelsalat,
salat og flutes - som dessert frugttærte - kaffe/the.

Pris for maden: 80 kr. pr. pers. - Drikkevarer kan købes.

Tilmelding og samtidig betaling kan ske på møderne, dog
senest 20. maj til kassereren, Christel Frost.

Der vil være mulighed for at overnatte i eget medbragt telt.

En akvarieplante 
Kort beskrivelse af en af de akvarieplanter, der dyrkes i klub-
bens planteakvarie.
Microsorium pteropus (javabregne)
Javabregnens udbredelsesområde er tropisk sydøstasien. Blade-
ne udgår fra en krybende stængel (rizom), hvorfra der også
udgår nogle brune rødder. Den vokser bl.a. langs rislende vand-
løb, og når den vokser under vand (submerst) fæstner den sig til
sten eller rødder.
Når den bruges i akvarier sættes
den ikke ned i bundlaget, men fæst-
nes til f.eks. en trærod, eller kiles
fast mellem to trærødder. Javabreg-
nen formerer sig ved, at der vokser
nogle nye små planter ud på blad-
kanterne. - Man kan også dele
stænglen (rizomet).
Temp.:20-28 gr. C.
pH: 5,5-7,5
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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

Alt i Kontor - Lundemarken 66 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 56 02 34 - GSM 20 99 22 34
* Kopisystemer * Telefax * Kasseapparater * Skrivemaskiner * Regnemaskiner * Indbindingsmaskiner *

* Arkivsystemer * Pengeskabe * Kontormøbler * Kontorstole * Kantinemøbler *
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ÅBEN:
MAN.-TORS. . . . . . . . : 12.00-18.00
FREDAG . . . . . . . . . . : 12.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . : 10.00-14.00

Her kan alle
spare

fra 15-50%

AKVARIE DISCOUNT
VESTSJÆLLANDS ABSOLUT STØRSTE

Akvariefisk, saltvand, havebassin m.m.

Tlf. 53 53 32 35
Ingemandsvej 16, 4200 Slagelse

OBS OBS!!!
Før salg har alle fisk været i karantæne i
mindst 14 dage.
Fisk fra Sydamerika i en måned.

Den kvikke glarmester
v/Steen Mogensen

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
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VITA
DYRE-
CENTRE

Stedet
hvor dyre-

venner mødes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . velkommen

Artikler i alt til:
Hund, kat, fugle, gnavere, krybdyr, padder, akvarier, fisk og planter

Vitas Dyrecentre ligger på følgende adresser:

❋  City 2, 2630 Tåstrup

❋  Vestsjællands Centret, 4200 Slagelse

❋  Ishøj Bycenter, 2635 Ishøj

❋  Næstved Storcenter, 4700 Næstved

❋  Ringsted Centret, 4100 Ringsted

Førende specialbutikker indenfor kæledyrsbranchen
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Om at dyrke vores hobby!

Af
Jan Lyngdorf

Der er mange måder at dyrke en hobby på, og jeg har mit helt
specielle syn på denne sag, og disse synspunkter forsøger jeg på
enhver tænkelig måde at forsvare.
Det er vel også derfor, at jeg nu i så mange forskellige forenin-
ger, og nyder at komme i endnu flere for at holde foredrag.
Nedenstående er derfor heller ikke en protest, hvor jeg vil
kværulere over alt og alle. Men jeg tror, at vi skal ind på andre
baner, hvis det at holde fisk ikke kun skal være for de særligt
udvalgte.
Siden 1965 har det haft min interesse at holde fisk i akvarier.
Det har udviklet sig i to parallelt løbende retninger.
For det første har jeg altid bestræbt mig på, at give mine fisk de
bedste betingelser at leve under, uden at jeg derved er gået
sådan til værks, at jeg farter rundt på alle biblioteker og leger
“lommevidenskabsmand” for at finde dansk og udenlandsk litte-
ratur. Som regel udnytter jeg mine akvarievenners viden, f.eks.
Walther fra Ålborg, Benny B og “Basse” (Jan bastian) fra
København, Erik Lind fra Langeland og Claus C. fra tropica ved
Århus, og så fremdeles - det er rart at have mange venner.
Jeg kan lide at sidde og se på mine fisk, og gennem mange år
har det været de mere prisbillige fisk, jeg har haft. Selvom det
ikke er blevet de mange store opdræt, har det med at give fiske-
ne så gode livsbetingelser at leve under, altid stået i højsædet
for mig, og hvis nogen har stillet spørgsmål til mig angående de
fisk jeg har haft, så har jeg altid forsøgt at give dem et fyldest-
gørende svar, både om pasning, samt diverse foderemner og
fodermuligheder.
Her kommer vi så over i den anden gren af mine interesser, som
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i al sin enkelthed går ud på, at der burde gøres en hel del mere
ud af oplysningsarbejdet om dette: AT HOLDE AKVARIUM.
Hvert eneste år når der skal holdes udstillinger, skal man ud for
at stemme dørklokker for at få deltagere. Det er måske forkert
at gøre dette, det kan jo være, at de mange man nøder til at
udstille, slet ikke er interesseret i at udstille deres akvarier,
men som alligevel er meget glade for deres klub, forening eller
deres hobby.
Det er altså igennem klub-/foreningslivet vi skal dyrke vores
hobby, ved kammeratligt samvær, som strækker sig ud over
dem, der valgt ind i bestyrelsen.
Jeg ved godt, at det ikke altid er let at komme i snak med alle
mennesker, men hvis man som klub-/foreningsleder hele tiden
er i stand til at sætte sig tilbage på nybegynderstadiet, så
mener jeg, at man er en god leder. I hvert fald vil der altid hos
nye medlemmer være interesse, når en fra “toppen” ligesom er
på deres  parti.
De dygtige akvarister, som VED en hel masse, de skal nok klare
sig, for de kender jo navnene på deres fisk, både på dansk og
latin. De ved alt om, hvordan  de skal passe deres fisk. Men det
er ham/hende, den nye akvarieholder, der står  lige på kanten,
vi skal arbejde med, gennem klub/forening, om ikke andet, så
for de fisks skyld, man har i sit akvarium i sin stue. For som jeg
før har sagt, fiskene har jo ikke selv valgt deres hjem hos os,
derfor skal vi hjælpe de nye medlemmer, så DE undgår at slå
deres fisk ihjel.

Mange hilsner fra
Jan Lyngdorf.
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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

SLAGELSE DYREHOSPITAL
v/STEEN KOKHOLM

58 50 51 61

KONSULTATION:
Hverdage 15.30-17.00 - Telefontid 7.00-9.00

Rugvænget 12 - 4200 Slagelse
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SKIPPINGE  AKVARIE
STORT
UDVALG I
PLANTER
OG FISK

ÅBEN:
FREDAG . . . . . . . . . : 14.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . : 10.00-14.00

ARNE LARSEN
VALLEKILDEVEJ 169, 4534 HØRVE

TLF. 59 26 89 03

Dækker dig ind til alle årstider
med dæk fra

Korsør Dæk & Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen - Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør

58 35 06 08
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Steen Nygaard Jensen
Aut. Gas- og Vandmester

Tordenskjoldsgade 2 - 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 02 90

* Gas
* Vand
* Sanitet
* Centralvarme/fjernvarme
* Solvarme
* Oliefyr og gasservice
* Industribrændere
* Ventilation
* Blikkenslagerarbejde
* Forsikringsskader

Akvariefisken
v/Poul Hansen

Obelsvej 9 - 4220 Korsør
Tlf. 53 57 62 89

Åbningstider:
Torsdag-fredag fra 19.00-21.00
Lørdag               fra   9.00-16.00
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Diskos aften den 2. april
Fremmødet var stort ved forrige møde, så vi prøver at gentage
successen en gang til, ved at køre ud privat, for at se, hvordan
andre gør.
Vi skal op og se på diskosfisk hos Christel og Jesper i Kalund-
borg. - Det er gået virkelig stærkt deroppe. De har fået samlet
en masse diskos’er på kort tid; her skal nævnes, at de også har
et pænt opdræt på scalare.
Vi vil også komme ind på opdræt af diskos.

Vi mødes på P-pladsen ved klubben, og kører samlet derop.

Venlig hilsen
Diskos Anni

PS: Husk 5.00 kr. til kaffen
_______________

Skriv til bladet
- om en fisk, du har/har haft eller kunne tænke dig at få
- om din opfattelse af klubben, dens aktiviteter eller mangel på

samme
- om en god akvariebog, du har læst
- om en tur du har været med på
- om en oplevelse, du har haft med din akvariehobby
- om hvad som helst, du kunne tænke dig at fortælle andre 

akvarieinteresserede

Diskosgruppen
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Mødet den 14. april
Mødet foregår hos John Pærremand i Rosted ved Slagelse.
Vi tager emnet op fra sidste møde og kikker også på andre
materialer end Alfix. - Vi kan have vores materialer og evt.
opbygninger stående hos John, så vi kan begynde på at lave
noget, og bygge videre på det senere.
Vi mødes på P-pladsen ved klubben kl. 19.00 og kører samlet
derfra. V.h. Bjarne

Sæsonstart den 14. april
Vi starter sæsonen i Havebassingruppen i klublokalet. Vi vil
snakke om hvordan vinteren er gået, og om hvad vi skal foreta-
ge os på møderne i løbet af sommeren.

Aqua-quiz, foredrag om saltvandsfisk og auktion
DAU’s kreds 2 og 3 inviterer til Våddag i Foreningshuset, Jernbanevej 16, Holbæk,
søndag den 13. april kl. 11.00-18.00. - Der er følgende program:

Kl. 11.00-12.00: Indskrivning af auktionsvarer
Kl. 12.00-12.45: Aqua-quiz første runde
Kl. 12.45-13.30: Første del af foredrag om saltvandsakvarier
Kl. 13.30-14.30 Aqua-quiz anden runde
Kl. 14.30-15.30 Anden del af saltvandsforedraget
Kl. 15.30-          Auktion

Foredragsholder: Gunnar Schmidt
Vinderholdet i quizen går videre til DM den 19. april i Haderslev
Der arrangeres fællestransport fra Slagelse
Tilmelding til Anni Jørgensen, tlf. 58 85 09 08

Cichlidegruppen
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Klasse 2:
Jan Lyngdorf RAF/VA 75 point
Per Kyllesbech VA 77 point
Hans Ole Kofoed HAK 86 point
Svend Andersen HAK 87 1/2 point kredsvinder
Klasse 4:
Jan Lyngdorf RAF/VA 80 point
John Pærremand VA 83 point kredsvinder
Klasse 5:
Jan Lyngdorf RAF/VA 88 point kredsvinder
Klasse 6:
Jan Lyngdorf RAF/VA 83 point
John Pærremand VA 90 point
Michael Bagge RAF 91 point kredsvinder
Klasse 12:
Vesti Hansen HAK 83 point
Klaus Johansen VA 88 point kredsvinder

Klasse: 2A 2B 4 5 6 12

John Pærremand . . . . . . . . . . 83 86

Mogens Jensen  . . . . . . . . . . . 77

Claus Johansen  . . . . . . . . . . . 92

Jesper Nielsen  . . . . . . . . . . . . 64 67

Cristel Ø. Frost  . . . . . . . . . . . 73 72 81

Jens Erik Nielsen  . . . . . . . . . 70 67

Jan Lyngdorf  . . . . . . . . . . . . . 84 88 94 83

Per Kyllesbech  . . . . . . . . . . . . 81 69

Kommende aktiviteter:
5.-6. april: DM-bedømmelse
11. april: Miniudstilling i Roskilde
13. april: Våddag i Holbæk med foredrag og quiz
19.-20. april: Delegeretmøde og DM i Aqua-quiz
1.-11. maj: 50-års jubilæumsudstilling i Lyngby Akvarieforening
31. maj: Klubfest
23. august: Roskilde Akvarieforening arrangerer tur til Kalles 

Dyrerige/Randers Regnskov

Resultatet af klubbedømmelsen:

Resultatet af kredsbedømmelsen:






