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Hjemmeside:     www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør/grafiker: Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand, formand
  Trykkeri:   Danmarks langsomste Lyntrykkeri
     Søe-Knudsens Offsetkopiering
     Hammeren 5, 7850 Stoholm
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  Stof til næste blad: Senest 10. august 2018 (udk. i uge 34).
Hent/se annonceprisliste på . . . www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf

Besøg hos Ølstykke Akvarieforening 
mandag den 16. april kl. 19.30
Samkørsel fra Bilka Slagelses P-plads (v. varmecentralen)  
kl. 18.15.
Vi har arrangeret et besøg i Ølstykke Akvarieforenings nye lokaler.
ØAF har gennem mange år haft lokaler i kælderen under Ølstykkes 10. 
klassecenter. - Sidste år måtte de forlade disse lokaler, da skolen selv 
skulle bruge dem. - I stedet fik de nogle super lokaler under Sandbjerg-
hallen i Stenløse. Vi besøger dem på deres ugentlige mødedag.
Vi mødes kl. 19.30 på adressen Skolevej 9, 3660 Stenløse.
Tilmelding til Bjarne senest fredag d. 13. april 2018 
på tlf./sms 2882 0657 eller mail: bjarne_larsen@live.dk.
Angiv om du deltager i samkørsel eller kører selv til møde-adressen.

SMS tjenesten
Som medlem af Vestsjællands 
Akvarie- og Terrarie Klub kan 
du få en sms tilsendt når en 
tilmeldingsfrist er »op over«, 
eller vi har et arrangement, 

som f.eks. en fodertur eller lignende, 
der ikke kan nå at blive annonceret her 
i medlemsbladet.
Send en sms til Per på tlf. 25 88 33 54 
hvis du vil være med i denne tjeneste 
(gælder kun for medlemmer).

Andres aktiviteter i 2018 - oversigt
07-04-2018 Jysk Reptil- og Terrariemesse i Hedensted Centret
08-04-2018 DM i hjemmebedømmelse
05-05-2018 Reptil- og Terrariemesse i Rødovrehallen
24-06-2018 Dyrenes Dag - Slagelse Festuge
05-08-2018 Sydsjællands Reptilmesse, Herlufsholm Idrætscenter, Næstved
01-09-2018 Aarhus Reptilmesse, Aarhus Firma Sport, Aarhus
28-30-09-2018 Vores Levende Hobby - Hobbydyrsmesse i Forum
06-10-2018 Reptil- og Terrariemesse i Rødovrehallen
03-11-2018 Jysk Reptil- og Terrariemesse i Hedensted Centret
Se mere på http://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

Støt vore annoncører - De støtter os

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
http://rtr-total.dk/
http://rtr-total.dk/
http://reptilmessesyd.dk/
http://reptilmessesyd.dk/
http://rtr-total.dk/
http://rtr-total.dk/
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00

ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Scan eller klik på
qr-koden

og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk

Mødet hos Mogens Nielsen
Tirsdag den 13. marts besøgte vi Mo-
gens Nielsen, Solrød Strand, som Ha-
vebassingruppen besøgte i sidste sæ-
son. Fem medlemmer deltog i besøget.
Os der mødte frem, havde en rigtig god 
og hyggelig aften, og vi blev modtaget 
med stor venlighed og varme af mo-
gens og hans kone.
Vi så og snakkede om Mogens’ 960 li-
ters selskabsakvarium med masser af 

planter, der »emmede« af ilt, der skyl-
des masser af lys og elektronisk tilsæt-
ning af CO2 og gødning.
Mogens bruger udelukkende regnvand 
(når vejret tillader det), og han skifter 
op til 50 % ad gangen.
Inden vi kørte hjemad, delte Mogens 
gavmildt ud af sit overskud af planter 
til dem der ville have dem.

red.

Ingen VATK-deltagelse i årets 
hjemmebedømmelseskonkurrence
Fristen for deltagelse i årets hjemmebe-
dømmelskonkurrence var sat til man-
dag den 5. marts.
Da fristen udløb, var der ingen fra 
VATK, der havde tilmeldt sig.
Vestsjællands Akvarie- og Terrarie 
Klub har ellers gennem en del år været 
repræsenteret i Klasse 2, hvor Allan 
Morgen siden 2013 har været at finde i 
toppen af Klasse 2. i Klub-, Regions- 
og  Danmarksmesterskabet.

I 2013 blev Allan nr. 1 i Klase 2. 
I 2014 blev Allan nr. 1 i Klase 2.
I 2015 blev konkurrencen aflyst p.g.a. 
for ringe deltagerantal.
I 2016 blev Allan nr. 1 i Klase 2.
I 2017 blev Allan nr. 3 i Klase 2.
I årene 2013 til 2016 blev Allan Mor-
gen også danmarksmester i Klasse 2.
Konkurrencen i år afvikles den 25. 
marts. - Resultatet har derfor ikke kun-
net nå at komme med her i bladet.

Se resultatet af konkurrencen på DAU Region Sjællands hjemmeside på
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland
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Sommerfest 4. august
kl. 17.30 på Overdrevsvej 11, 
Sørbymagle, 4200 Slagelse

Sommerfesten er er et af de arrange-
menter der er med til at gøre sammen-
holdet i klubben så godt som det er, og 
der er lagt op til en aften med god mad, 
med sjov og hygge sammen med ven-
nerne i klubben.
Det er igen i år Helle og Frank, der læg-
ger omgivelser til festen, og vi håber 
selvfølgelig på tørvejr og en lun sen-
sommeraften.
Deltagerne betaler selv for maden, 
og tager selv drikkevarer med.
Også i år laver vi et grill-arrangement 
med hjemmelavet tilbehør.
Prisen for deltagelse i sommerfesten 
er:             

150,- kr. pr. deltager.

Prisen afspejler indkøb af 
mad, kaffe/te, småkager 
og snacks m.v.

Øl/vand/vin kan evt. købes 
til rimelige priser hos Helle 
og Frank.

Af hensyn til indkøb til festen er til-
melding nødvendig og bindende. 
Betaling ved tilmelding via NetBank 
til klubbens konto: 9383 4568686115 
eller MobilePay til 25883354
(eller efter aftale, kontant på dagen).

Sidste frist for tilmelding er
søndag d. 29. juli kl. 18.00.

Tilmelding til: 
Per Kyllesbech Petersen
på tlf./sms 25883354 eller
mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Forårs-turen går til:

Odense Zoo
Søndag den 13. maj 2018 kl. 09.00
Med efterfølgende besøg i to 
akvarieforretninger 

Dette års forårs-tur bliver en udflugt  
til Odense Zoo. Efter besøget i Zoo 
vil vi finde et godt spisested. Derefter 
går turen videre til Plantorama hvor 
vi skal ind og se deres store akvarie-
afdeling. - Vi slutter turen af i Fyns 
Akvarie Centrum, hvorefter turen går 
hjemad mod Sjælland.

Turen starter og slutter på Bilka Sla-
gelses P-plads (ved varmecentralen).
Vi mødes 13. maj kl. 09.00 og for-
venter at være tilbage ved 17-tiden.

Tilmelding senest 6. maj til: John 
Pærremand på tlf./sms 61112271 
eller mail: paerremand@atix.dk.

Vi samler os sammen i så få biler som muligt, og vi deles om udgifterne til 
kørsel og bro. - Hver deltager betaler selv indgangen i Zoo og maden på 
spisestedet. Tag evt. en kande kaffe/te med på turen. Hvis vejret er godt, 
giver klubben morgenbrød på en rasteplads efter broen.

Koraller trues af plastik
Plastik har vist sig at true koraller i havet. 
Undersøgelser af Joleah Lamb fra Cornell 
University i Ithaca, New York og kollegaer 
har vist at koraller, der er ramt af nogle be-
stemte sygdomme også er ramt af forure-
ning med plastik. Plastikken bærer syg-
domsvoldende bakterier til korallerne. Det 
har nemlig vist sig, at koraller uden plastik 
har 4% risiko for at få sygdom, medens 
med plastik var risikoen 89%. Antallet af 
plastik stykker varierer betydeligt geogra-
fisk med 0,4 stykker ved Australiens kyst, 
medens det ved Indonesiens kyst er 26% 
pr.100 m2. Ved den kraftige bakterie belast-
ning er det ofte ”White syndrom” der ska-
bes.

Plastik på korallerne skaber skygge og dår-
lige iltforhold, og det skaber så »Black 
Syndrom«. Begge følges af koraldød i man-
ge tilfælde.
Undersøgelsen viser, at det især er de gre-
nede og meget strukturerede koraller, der 
rammes. Netop disse er levested for mange 
koralfisk, som så trues. Det er vel noget vi 
akvarister bør reagere på. 

Artiklen er et resume fra en artikel af sam-
me navn i Aktuel naturvidenskab nr.1 marts 
2018, som refererer, at de har uddraget det 
af en artikel i Science . vol 359 issue 6374. 
pp. 460-462.

Jens V. Bruun

mailto:paerremand@atix.dk
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Fisken på billedet er en regnbuefisk fra 
Madagaskar.
Navnet er Bedotia madagascariensis.
Popnavnet er Madagaskar regnbuefisk 
og her skal du være opmærksom på at 
der også findes andre regnbuefisk på 
Madagaskar som sælges under dette 
navn.
Det følgende handler om Bedotia ma-
dagascariensis

Udbredelse
Leverstedet er Atsinana regionen i det 
østlige Madagaskar.
Biotopen er små vandløb og flodernes 
nedre løb, ligesom den også findes i 
kystnære laguner.
Alle dens levesteder går langs Pangala-
nes kanalen som med sine >600 km er 
den længste menneskeskabte kanal.
Syd for Manamato strømmen er Bedo-

tia madagascariensis fortrængt af ikke 
navngivne regnbuefisk. I den mellem-
ste del af området er den fortrængt af 
sine slægtninge Bedotia leucopteron og 
Bedotia longianalis.

Billedet viser Pangalanes kanalen og de 
biotoper som Bedotia madagascarien-
sis lever i.

I naturen
Biotopen er vandløb med en dybde ned 
til 30 m. Strømmen er moderat. Vegeta-
tion sørger for skygge. Vandet er meget 
blødt.
Men Bedotia madagascariensis er også 
fundet i sumpe med sort vand med lav 
PH og højt indhold af tanin. 

Konkurrenterne
I områder uden skygge eller med livlig 
strøm har man udsat Gambusia hol-
brooki og Xiphophorus maculatus.
Denne faunaforurening har næsten for-
trængt Bedotia madagascariensis fra 
disse områder.

I akvariet
Hvis vandet er godt iltet og af høj kva-
litet stiller Bedotia madagascariensis 
ikke de store krav, men hvis omgivel-
serne er bare, vil den som regel ikke 
vise sine skønne farver.
Men er akvariet tætbeplantet og møble-
ret med en rod i passende størrelse, føl-
ger fisken sig hjemme og stråler i alle 
sine farver.
Den optimale indretning omfatter også 
flydeplanter og meget gerne nogle vis-
ne blade på bunden.
Vigtigt: Vandet skal være fri for gamle 
urenheder og det skal skiftes med 30-
50 %  om ugen.
Vandets værdier: 23-32 °C  PH 4,5-7,5 
DH 0-268 ppm.
Hvis der ikke er tale om et specielt yng-
leakvarium er målene 120 x 30 cm et 
krav.

Foder
Nærmest altædende. I naturen tager den 
nedfaldne insekter og alle små hvirvel-

løse som den måtte finde i vandet.
I akvariet skal du fodre alsidigt med fint 
tørfoder og do. animalsk.
Hvis du vil opdrætte, så skal du før le-
gen give masser af godt levende foder.
Bedotia madagascariensis er størrelse 
8-10 cm.

Adfærd og selskab
Bedotia madagascariensis er fredelig 
og fordringsløs.
Godt selskab er australske regnbuefisk 
af tilsvarende størrelse, barber, characi-
der, små fredelige cichlider og do. mal-
ler.
Hvis du har et Madagaskar special 
akvarium er Bedotia madagascariensis 
velgenet som selskab for øens endemi-
ske cichlider.
Du skal derimod aldrig holde den sam-
men med andre Bedotia arter. Risikoen 
for krydsning er meget stor.
Artsfæller er det bedste selskab og du 
skal købe mindst 8-10 af dem, gerne 
flere. Hvis du ikke har plads eller råd, 
så hold noget andet.
I ensom- eller tosomhed får du bare en 
sky, bleg og stresset fisk der ikke bliver 
gammel.
Husk også at hannerne er flottest når 
der er mange hunner han kan vise sig 
for med alle sine farver.

Den voksne han kender du på at han har 
meget mere farvepigment i de uparrede 
finner og (også her) viser han meget 
mere kropsfarve end hunnen som er 
mindre farverig og har rundere krops-
form.

Leg og opdræt
Legeakvariet skal være tætbeplantet 

Bedotia madagascariensis
- en regnbuefisk fra Madagaskar

Tekst og billeder: @quarium
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med fintløvede planter eller du kan bru-
ge en legemoppe af nylon.
Legeakvariet skal være med længde 
50-60 cm, og du befolker det med én 
han og to, eller gerne tre, rognsvære 
hunner. Hunnen lægger adskillige ret 
store æg hver dag medens legen står på. 
Det gør den som regel en uges tid og så 
klækker de første æg.
Du skal daglig fjerne skimlede æg og 
du skal holde øje med hannen, thi han 
kan være ret brutal overfor hunner der 
ikke vil lege med.
Af samme grund skal der være mange 
muligheder for skjulesteder hvor for-
fulgte hunner kan søge tilflugt.
Som nævnt varer klækningen 7-10 
dage.
Ungerne nyder ingen omsorg fra foræl-
drenes side så de skal adskilles når æg-
gene klækker.
Ungerne fodres som andre små unger 
med infusorier og siden nyklækkede ar-
temia. Men vær opmærksom på at de er 

sarte, så skift ikke vand de første tre 
uger. Derefter små skift.
Bedotia madagascariensis er ikke op-
drættet i Danmark.

Generelt
Bedotia madagascariensis er en akva-
riefisk som vil være interessant for alle 
der har lidt erfaring med regnbuefisk 
og/eller fisk fra Madagaskar.
Se også artiklen om Iriatherina werneri 
fra Ny Guinea i Pragtsmerlingen nr. 
2/2018 (side 8-10).

Kortet er fra før verden gik af lave og 
var et næsten sammenhængende konti-
nent kaldet Gondwana.
Regnbuefisk fra Madagaskar og Ny 
Guinea og Australien er gamle slægt-
ninge fra den tid.
Siden har de udviklet sig forskelligt li-
gesom landkortet og den øvrige flora 
og fauna.

Denne artikel 

er lånt af   

@quarium, 

Danmarks 

eneste akva-

rieugeblad 

(copyright)

Skriv til ib.aqu-

arium2@

gmail.com og 

få bladet som 

PDF hver uge 

gratis og ufor-

pligtende

Corydoras panda 
Tekst: Benny B. Larsen, Fishbase.dk.             Foto: www

Corydoras panda 
NIJSSEN & ISBRÜCKER, 1971.
FOREKOMST: Rio Ucayali-flodsyste-
met i Peru, Sydamerika
BIOTOP: Områder med mudret bund 
og plantevækst
POPULÆRNAVN: Panda-pansermalle
STØRRELSE: 5,5 cm
KØNSFORSKEL: Bortset fra at hun-
nen er større og mere rundbuget end 
hannen, er der ingen ydre kønsforskel.

http://www.vatk.dk/index.php/klubblad/artikeloversigt/719-regnbuefisken-iriatherina-werneri
http://www.vatk.dk/index.php/klubblad/artikeloversigt/719-regnbuefisken-iriatherina-werneri
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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På generalforsamlingen i februar frem-
lage bestyrelsen, gennem formandens 
beretning, forslag om at lave en intern 
konkurrence i klubben i opdræt af en 
bestemt fiskeart. Konkurrencen kalder 
vi »Årets fisk«.
Der blev taget godt imod forslaget 
blandt de fremmødte, og bestyrelsen 
har besluttet at sætte konkurrencen i 
gang pr. 1. april 2018. Konkurrencen er 
ment som en overbygning på Dansk 
Akvarie Unions opdrætskonkurrence, 
der gælder opdræt af alle fiskearter for 
alle medlemsforeninger i hele landet.
Klubben er medlem af DAU, så det er 
også en opfordring til at gøre mere ud 
af den del af hobbyen, der hedder op-

dræt. Opdræt af egne fisk vil mindske 
presset på fiskenes oprindelige leveste-
der, og sende et signal om at vores hob-
by er bæredygtig i forhold til miljøet.
Det er Frank Johansen der vil stå for 
den interne konkurrence Årets fisk, 
mens det er klubbens opdrætsregistra-
tor, Bjarne Larsen, der står for indsam-
ling, godkendelse og anmeldelse af op-
dræt af alle andre opdræt blandt 
med lemmerne. - Opdræt i Årets fisk 
konkurrencen bliver  videregivet til den 
landsdækkende opdræts Ekonkurrence 
under DAU.
Som årets fisk 2018 er valgt Corydoras 
panda.
Se reglerne for Årets fisk på næste side.

Ny klub-konkurrence

Årets fisk
Årets Fisk er en intern klubkonkurrence der går ud på at finde den der er 
bedst til at opdrætte en udvalgt fiskeart

www.akwafoto.pl

Corydoras panda en meget fredelig art, 
der kun bør holdes sammen med andre 
fredelige arter som f.eks. mindre tetra 
og Apistogramma. Da Corydoras-arter-
ne er selskabsdyr, bør man holde mindst 
5-6 stykker af hver art i akvariet. Tem-
peratur 22-25 ºC, Corydoras-arterne er 
fredelige og selskabelige og opholder 
sig altid tæt ved bunden.
Det eneste tidspunkt, hvor dyret forla-
der bunden er, når den lige skal et smut 
op til overfladen for at fylde frisk luft i 
tarmsystemet. Corydoras-arterne har 
nemlig et supplerende åndedrætsorgan, 
idet de udnytter tarmsystemet som så-
dan. Dette betyder at de kan klare sig i 
vandområder, hvor der normalt ikke er 
ilt nok i vandet.
Selv om panda-pansermallen har været 
i akvariehobbyen i flere år efterhånden, 
har der ikke været tale om mange op-
dræt af denne spændende og smukke 
pansermalle. En tysk opdrætter giver 
følgende opskrift: Et akvarium på 30-
40 liter påfyldes frisk vand, temperatu-
ren sættes til 26 ºC, og det får lov at stå 
et par dage til afhærdning. To store 
rognsvære hunner sættes så sammen 
med 2 hanner over i akvariet, og det va-
rer sjældent mere end en dag eller to, 
før man kan se de to hanner bejle til 

hunnerne ved at svømme tæt hen til 
dem og forfølge dem rundt i hele akva-
riet. Når fiskene er klar, begynder æg-
lægningen og dette foregår overalt i 
akvariet uden nogen form for orden.
Æggene afsættes på glasbunden, på ru-
derne, på sten, hvis der er sådanne i 
akvariet, ja simpelthen overalt. Kuld-
størrelse ofte kun omkring 20-25, men 
det skulle kunne komme op på ca. 50 
med fuldt udvoksede hunner (altså for 
to hunner ialt). Når legen er overstået 
fjernes forældrefiskene og efter 4-5 
dage vil man se de små larver hænge 
overalt. Når de er fritsvømmende, kan 
fodringen med det fineste levende foder 
som f.eks. artemia nauplier og micro-
orm påbegyndes. I den ca. 5-måneder 
lange legeperiode kan mallerne lege 
10-12 gange.

Corydoras panda fortsat . . .

mailto: helleogfrank@atix.dk
mailto: Bjarne_larsen@live.dk
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator (DAU)
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,  
4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66
Mail: hyttefad@godmail.dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk 

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Suppleanter: 
Lis Norgaard Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo.dk 
Max Bjørneskov Tlf. 57 84 55 08 bjoerneskov@tdcadsl.dk

Klubbens postadresse er formandens
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - 
Saltvandsfisk/-dyr - Årets fisk-registrator: 
Frank Johansen Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Tilmelding til aktiviteter - Opdrætskontrol - Ferskvandsfisk: 
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Koordinering – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix.dk

Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve 
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66 - Mail: hyttefad@godmail.dk

Formål:
Formålet med konkurrencen »Årets 
fisk« er, at hvert enkelt medlem får 
lejlighed til at studere den valgte fi-
skearts adfærd, fodervaner, opdræt, 
yngelpleje, opmadning af yngel, 
sygdomme m.m. Derudover at give 
medlemmerne lejlighed til at finde 
materiale om fiskene i bøger, blade, 
artikler, internet mm.

Valg af fiskeart:
Navnet på »Årets fisk« vælges af be-
styrelsen og offentliggøres på gene-
ralforsamlingen, i medlemsbladet og 
på hjemmesiden efter generalfor-
samlingen.
»Årets fisk« skal udvælges på skift 
mellem de forskellige arter/slægter, 
således at alle i klubben får chancen 
for at få kendskab til disse.

Tidsrum:
Konkurrencen »Årets fisk« holdes i 
perioden 1/3 - 1/12.

Bedømmelse:
»Årets fisk« indgår i en indbyrdes 
konkurrence på denne ene art. Op-
drættet er kun gyldigt hvis det er op-
nået på 1 hun. Flere hanner er tilladt 

hvis artens naturlige adfærd tilsiger 
dette.
Opdræt af »Årets fisk« anmeldes til 
klubbens »Årets fisk«-registrator ef-
ter samme regler som DAU’s op-
drætskonkurrence (6-8 uger efter 
klækning/fødsel). - »Årets fisk«-re-
gistratoren kontrollerer antal og fø-
rer regnskab med opdrættene, samt 
videregiver disse til DAU opdræts-
registratoren (højst 2 opdræt pr. del-
tager).
Konkurrencen afsluttes i januar må-
ned hvor opdrætternes resultater 
gennemgås, og den opdrætter der 
samlet har fået flest unger på de 2 
største kuld har vundet. Vinderen be-
lønnes med en præmie. 

Indkøb:
Det enkelte medlem indkøber og be-
taler selv for sine avlsfisk og kan ef-
ter bedømmelse af ungerne selv dis-
ponere over disse.

Resultater:  
Resultaterne offentliggøres på klub-
bens generalforsamling og på klub-
bens hjemmeside, samt i klubbens 
medlemsblad (hvis et sådant forefin-
des).

Regler for Årets fisk
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ÅBNINGSTILBUD

 
v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider: Ma.-fr. 10-17.30 - Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr

http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
https://www.facebook.com/Fuldafdyr
https://www.facebook.com/Fuldafdyr

