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Redaktion: Per Kyllesbech
Ansvarsh.: Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Erling Jensen

Deadline for stof til det næste klubblad er
18. september 2000.
- Redaktionen forbeholder sig ret til at 
udskyde artikler p.g.a. pladsmangel

Fællesmøde
Mandag 4. september kl. 19.00.

Efterårssæsonen indledes med et foredrag om det at holde
selskabsakvarie. - Det er for nogen en gammel kending, nemlig tidligere
formand for VA, Jan Lyngdorf, der på sin sædvanlige engagerede måde,
kommer og fortæller om, hvordan
man kan indrette et selskabsakva-
rie, og hvordan man bedst holder
fisk og planter i live. - Der vil
være noget at hente for både nybe-
gynderen og den erfarne akvarist.
Mødet holdes i klubbens lokaler
på Rosenkildevej 83 A i Slagelse.
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Klublokalernes adresse: Rosenkildevej 83 A - i kælderen

Klubben byder velkommen til
Jørgen Peter Jacobsen og Anni Christensen fra Slagelse.



Møde torsdag 24. august kl. 19.30.
Vi mødes på Helenevej 18, Korsør.
Emne : Charlotte og Uffes nye akvarie og planlægning af møder samt
aktiviter for den kommende periode. Hilsen Uffe
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Saltvandsgruppen

Møde mandag 18. september kl. 19.00.
Dagen efter SKS’ killishov skal vi på besøg hos klubbens killi-

holder nr. 1, Thøger Harder, der har mange års erfaring med disse små
farvestrålende æglæggende tandkarper. 
Vi mødes kl. 19 på parkeringspladsen ved klublokalerne.
- Husk Skandinavisk Killi Selskab afholder sit årlige Killishow i Valby
Medborgerhus 15.-17. sept.Udstillingen slutter søndag kl. 12 med auktion
kl. ca. 14. Hilsen Bjarne

Selskabsakvariegruppen

Møde mandag 25. september kl. 19.00.
På dette første møde i efterårssæsonen holder vi mødet på

min privatadresse (se bagsiden). - Vi skal se på mine dyr og finde ud af,
hvilke aktiviteter I kunne tænke jer i vinterens løb.
Der vil være opsamling på parkeringspladsen ved klublokalerne for dem,
der ikke kan komme direkte ud til mig på anden måde.

Hilsen Poul

Terrariegruppen

Møde mandag 11. september kl. 19.00.
Vi starter sæsonen med at mødes hjemme hos mig (se adressen på bagsi-
den), hvor vi bl.a skal finde ud af, hvad vi skal lave på de kommende
møder, og hvor vi evt. kan holde møderne, eller finde på steder, vi kan
besøge. Jeg har også et par videoer, vi kan se.
Der bliver opsamling på parkeringspladsen ved klublokalerne for dem, der
ikke har mulighed for selv at køre ud til mig. Hilsen John

Cichlidegruppen
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Aktivitetskalender 
04. sept. Fællesmøde. Foredrag om selskabsakvariet. 
09. sept. Udstilling af krybdyr og padder i Køgehallerne.
11. sept. Møde i cichlidegruppen..
15.-17. sept. Skandinavisk Killi Selskab afholder sit årlige Killishow i 

Valby Medborgerhus.
16. sept. Kredsens klubber afholder akvadag på Ågerup skole
18. sept. Møde i selskabsakvariegruppen.
25. sept. Møde i terrariegruppen.
02. okt. Fællesmøde. 
05. okt. Møde i saltvandsgruppen,
09. okt. Møde i cichlidegruppen..
16. okt. Møde i selskabsakvariegruppen.
23. okt. Møde i terrariegruppen.
06. nov. Fællesmøde. 
09. nov. Møde i saltvandsgruppen,
9.-12. nov. Lyngby Akvarieforening: Udstilling på Lyngby Stadion.
13. nov. Møde i cichlidegruppen..
20. nov. Møde i selskabsakvariegruppen.
27. nov. Møde i terrariegruppen.
04. dec. Det traditionelle julemøde med gløgg og æbleskiver med 

efterfølgende hygge og auktion over medlemmernes 
medbragte effekter.

Ny gruppe
Der er i sommerens løb oprettet en ny gruppe, der vil beskæftige sig med
foto, video og anden form registrering af klubbens interesseområder.
Gruppen er oprettet, fordi klubben efterhånden får større og større behov
for eget foto- og videomateriale til brug for klubbladet, klubbens hjemme-
side og udstillingsgruppens aktiviteter.
Foreløbig har gruppen kun tre medlemmer, men da det er en stor opgave,
gruppen har påtaget sig, søger den herigennem flere foto- og/eller video-
interesserede medlemmer, der gerne vil gøre en indsats for klubben.
Interesserede kan henvende sig til Per Kyllesbech (se tlf.nr., adr. og email-
adr. på bagsiden).
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Vi kan nu tilbyde dig et 
spændende udvalg i:
• GNAVERE
• FUGLE
• FISK OG
• KRYBDYR

Samt tilbehør til:
• HEST OG RYTTER
• FUGL OG GNAVER
• FRITTER/ILDERE
• FISK OG KRYBDYR
• HUND OG KAT
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Støt op om opdrætskonkurrencen
Opdrætskonkurrencen 2000 er i fuld gang, men det kniber stadig med
anmeldelser fra medlemmerne.
Konkurrencen er både en konkurrence internt mellem klubbens medlem-
mer og en individuel konkurrence på landsplan. Derudover deltager klub-
bens samlede anmeldte opdræt i konkurrencen klubberne imellem.
Alle opdræt registreres gennem klubbens ansvarlige for opdrætskonkur-
rencerne, Bjarne Larsen (se tlf.nr., adr. og emailadr. på bagsiden).
Som noget nyt, kan du læse om reglerne for deltagelse i opdrætskonkur-
rencen på klubbens hjemmeside (se web-adressen på side 14). Her kan du
også finde det skema, du skal bruge ved anmeldelse af opdræt, og der er
anvisning på, hvordan du kan anmelde opdræt via email til Bjarne.
Hvis du ikke har adgang til internet, kan du naturligvis få tilsendt regler
og opdrætsskemaer ved henvendelse til Bjarne.
Så nemt er det at deltage:
Lav et opdræt.
Anmeld opdrættet til Bjarne, der sørger for at opdrættet bliver kontrolleret
6-8 uger efter æglægning/klækning.
Lav et nyt opdræt . . . o.s.v.

AKVA-DAG på Ågerup Skole
Krogvejen 4, øst for Vipperød den 16. sept.

Dagen ser sådan ud:
Kl. 12.00 - 13.00  Indskrivning til auktion
Kl. 13.00 -14.30  Foredrag om orkideer
Kl. 14.30 -15.00  Pause. Mad og drikke kan købes
Kl. 15.00 - 16.30  Foredrag om Amazonas 
Kl. 16.30 -17.00  Auktion over fisk, planter, samt tilbehør.

Adgang koster 20,00 kr. for voksne og 10,00 kr. for børn.
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SORØ             HØNG
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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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AAKKVVAARRIIEEFFIISSKKEENN
SSTTOORRTT  UUDDVVAALLGG  AAFF  AAKKVVAARRIIEEFFIISSKK DDEEKKOORRAATTIIOONNSSMMAATTEERRIIAALLEERR
PPLLAANNTTEERR PPUUMMPPEERR
FFRROOSSTTFFOODDEERR MMEEDDIICCIINN
TTØØRRFFOODDEERR SSAAMMTT  FFIISSKK  TTIILL  HHAAVVEEDDAAMMMMEENN

TTIILL  RRIIMMEELLIIGGEE  PPRRIISSEERR

ÅÅBBNNIINNGGSSTTIIDDEERR::
MMAANNDDAAGG  --  FFRREEDDAAGG::  EEFFTTEERR  AAFFTTAALLEE
LLØØRRDDAAGG  &&  SSØØNNDDAAGG::  1100..0000--1155..0000

OOBBEELLSSVVEEJJ  99  --  44222200  KKOORRSSØØRR  --  TTLLFF..::  5588  3377  6622  8899

Støt udstillingsgruppen
Udstillingsgruppen har 3 måske 4 udstillinger på bedding her i efteråret,
og gruppen er, som altid, interesseret i at få hjælp fra så mange af klub-
bens medlemmer som muligt. - Så hvis du er interesseret i at give et nap
med, så meld dig til Erling, så finder han nemt en opgave til dig.

Resultater fra DAU’s DM i hjemmebedømmelse
Klasse 2: 1: Sven Andersen, Holbæk AK 88 point

2: Finn B. Jørgensen, Nyborg AK 85 point
3: Steen Faurdal, Lyngby Akvarief. 761⁄2 point
4: Uffe Nielsen, Skive AK 721⁄2 point

Klasse 3: 1: Jan Lyngdorf, Holbæk AK 70 point
Klasse 4: 1: Per Kyllesbech Petersen, VA 781⁄2 point

2: Jan Lyngdorf, Holbæk AK 771⁄2 point
Klasse 5: 1: Jan Lyngdorf, Holbæk AK 87 point
Klasse 6: 1: Jan Lyngdorf, Holbæk AK 81 point
Klasse 12: 1: Jens Jørgen Andersen, Fredericia AK 87 point

2: Claus Johansen, VA 851⁄2 point
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Reptilmessen 2000 i Køge-hallen
Lørdag den 9. september 2000  kl. 10.00 - 16.00
Årets store Reptilmesse er et arrangement med både salg og udstilling af
dyr og terrarier. Formålet med denne messe er at lave et dansk sidestykke
til de udenlandske messer der findes i bl.a. Sverige og Tyskland. Der vil
være forskellige foreninger repræsenteret, bl.a. VA’s udstillingsgruppe
med terrarie-standen. Dyrehandlere der sælger "kryb" vil også være at
finde, disse har gerne et større udvalg af specielle dyr, der oftest er impor-
terede. De fleste stande vil dog have et stort udbud af opdræt som folk har
fået af deres egne dyr. Der vil være rig mulighed for at finde de bestemte
dyr man er interesseret i, og information om dis-
se, og det koster ikke noget at spørge og få et par
gode råd med på vejen.

Entre: Voksne og børn over 12 år,  30,- kr. 
Børn fra 6-12 år, 15,- kr. Børn under 6 år, gratis.
Adressen er Ringvejen 6, 4600 Køge. 

Der vil på dagen være skiltning i Køge, så det er
let at finde vej til Køgehallen. 

Ny front på akvariereolen
Udstillingsgruppen har haft travlt i august måned med at klargøre akvarie-
reolen. - Det har været svært at få nogen til at udstille med de to store
akvarier på nederste hylde, så gruppen og bestyrelsen har besluttet at
prøve med nogle mindre akvarier. - Det har resulteret i en ny frontplade og
tre nye akvarier, samt plads til et tv med video eller en planche. - Hvis

gruppen får udstillere nok, kan
der, i stedet for TV eller planche,
sættes et fjerde akvarie op på
nederste hylde.
En anden nyanskaffelse til grup-
pen er et træskilt i hele reolens
længde med klubbens navnetræk.

Akvariereolen som den så ud sidste år på
udstillingen i Næstved
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Vellykket skovtur den 14. maj
Forårets skovtur løb af stabelen i strålende solskin (vi nåede det lige,
inden vejret skiftede til mere ustadigt).
Vi var 11 voksne og 4 børn, der mødtes ved Sæby kirke søndag formiddag
den 14. maj 2000.
- Nogle af os gik en tur nærmere Tissø, hvor vi så på søens fugleliv i Jørn
og Berits medbragte fuglekikkerter.
- Da alle var samlet, kørte vi til rastepladsen ved Tissø Roklub, hvor vi fik
kaffe og morgenbrød, som vi indtog siddende på vore medbragte tæpper.
Derefter gik turen mod Røsnæs - en smuk tur gennem det nordvestsjæl-
landske landskab.
Da vi ankom til den første parkeringsplads, delte vi os op i de, der ville gå
gennem det helt enestående kratlandskab langs Kalundborg fjord, og de,
der af forskellige grunde ikke kunne gå med.
Hvis du ikke har været på Røsnæs før, har du bestemt snydt dig selv for
en enestående naturoplevelse. - Det landskab, vi gik igennem, var utrolig
flot. - Vi gik højt oppe i det kuperede terræn med udsigt ud over fjorden
og Store Bælt. - Landskabet var for det meste dækket af tæt krat med
smalle stier igennem, og der var høje bakker og en dyb dal med en sø og
frie arealer med græs og blomster. Vi så en hel del firben, men ingen hug-
orme, som ellers også findes i området.
Vandreturen tog en time til halvanden, og den endte ved et udsigtssted
med borde og bænke til alle. - Da vi ankom, blev madkurvene hentet, og
vi havde en hyggelig middagsstund, hvor vi spiste vores madpakker sam-
men. Efter frokost kunne Poul og Lillian ikke nære sig længere - de er
passionerede lystfiskere, og de havde selvfølgelig fiskegrejet med i bilen.
- De gik ned til stranden, og Poul kunne i løbet af ti minutter hale to flotte
hornfisk i land.
Derefter var det tid for opbrud, og vi kørte hver til sit efter en dejlig dag
sammen med vennerne fra klubben, og deres familie.
For dem, der har adgang til Internettet, er der mulighed for at se billeder
fra turen på klubbens hjemmeside.

Klubbens internet-adresse:
http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub/
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Medlemsfesten den 24. juni
20 medlemmer deltog i klubbens årligt tilbagevendende sommerbegiven-
hed, medlemsfesten.
Som sidste år lagde vores formand og kasserer hus og carport til en vel-
lykket og hyggelig sammenkomst med grillmad og samvær.
Det var dagen efter Sankt Hans aften, og vejret var køligt med et par
byger tidligere på dagen, men Erling og Lottes store carport, der kan luk-
kes i begge ender, dannede en tør og lun ramme om det flot dækkede
langbord  med servietter med fiskemotiv.
Der var masser af mad - store tyndstegsbøffer, håndlavede grillpølser og
bovtacks samt salatbar og pommes frites. - Der var bestemt ingen, der gik
sultne fra bordet. - Senere bagte børnene snobrød på de hendøende gløder.
Alle havde en hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt med alle mulige
emner på programmet - også om fisk og krybdyr.  
Der var også tid til at tegne på dugen, der heldigvis var af papir.
Den flotte tegning herunder står Liselotte for.

Støt annoncørerne - De støtter os
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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. 58 53 29 45

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 29 45
Mail: parker@kvalme.dk

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
Mail: larsen.byberg@post.tele.dk

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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