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Tryk (fotokopi): Erling Jensen

Deadline for stof til næste måneds klubblad
er 20. marts 2000.
- Redaktionen forbeholder sig ret til at 
udskyde artikler p.g.a. pladsmangel

Fællesmøde

Mandag 6. marts kl. 19.00.

På januars fællesmøde kom der mange forslag frem om, hvad
vi skal bruge fællesmødet til. En af de ting, der var interesse for, var deko-
ration og dekorationsmaterialer.
På denne måneds fællesmøde, tager vi ud til Erling, hvor vi får demon-
streret Alfix som dekorationsmateriale, hvordan man bygger en dekorati-
on op, og der vil blive lejlighed til selv at “få fingrene i fadet”.
Der bliver opsamling på parkeringspladsen ved klublokalet, hvorefter vi
kører samlet ud til Erling og Lotte.
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Klubben byder velkommen til:
Kristian Klarup, Lundestrædet 3 2 th., 4300 Holbæk og
Jannick Berg Mikkelsen,Valbygårdsvej 68, 4200 Slagelse.
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Klublokalernes adresse: Rosenkildevej 83 A - i kælderen
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Møde torsdag 9. marts kl. 19.00.

Vi mødes og holder mødet på min privatadresse, Lærkevej 2 i
Slagelse. Hilsen Claus
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Saltvandsgruppen

Møde mandag 20. marts kl. 19.00.

Vi skal besøge Haslev Akvarieklubs formand, Finn Andersen.
Finn har et stort akvarierum, hvor han laver en del opdræt. Vi kører fra
parkeringspladsen ved klublokalet kl 19. - Finns adresse er Floraparken 8
i  Haslev.

Hilsen Bjarne

Selskabsakvariegruppen

Møde mandag 27. marts kl. 18.30.
Marts-mødet holdes hos en frømand, Jesper Hansen Ellevej

9, Lille Skensved. Han gør sig meget i farve frøer og han vil gerne vise
sine ting frem for os.
Der er opsamling fra klubben kl. 18.30, det er lidt tidligere end ellers,
men der er jo et skykke vej at køre.                                                  Hilsen Poul

Terrariegruppen

Møde mandag 13. marts kl. 19.00.
Vi mødes på parkeringspladsen ved klublokalet, hvor der vil

være opsamling, hvorefter vi drager til Næstved, hvor et af vore nye med-
lemmer, Ole Petersen bor. Han har en del Malawi-cichlider, han gerne vil
vise os.

Hilsen John

Cichlidegruppen
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Aktivitetskalender 
06. marts Fællesmøde. Emne Alfix som dekorationsmateriale
09. marts Møde i saltvandsgruppen
12. marts Klubbens hjemmebedømmelse
13. marts Møde i cichlidegruppen
20. marts Møde i selskabsakvariegruppen
27. marts Møde i terrariegruppen 
02. april Kredsmesterskab i hjemmebedømmelse
03. april Fællesmøde. Emne: Gennemgang af hjemmebedømmelsen
15.-16. april DM i hjemmebedømmelse
06. april Møde i saltvandsgruppen
10. april Møde i cichlidegruppen
17. april Møde i selskabsakvariegruppen
24. april Møde i terrariegruppen 
01. maj Fællesmøde (det sidste i forårs-sæsonen)
Maj-sept. Havebassin-møder (mere om sæsonens møder i næste blad)

1/1 side  . . . . . . . . . . . . . . 700 kr.
1/2 side  . . . . . . . . . . . . . . 350 kr.
1/4 side  . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.
Bjælke  . . . . . . . . . . . . . . . 150 kr.
1/1 side omsl. indersider . . 900 kr.
1/1 side bagsiden.  . . . . . . 1.000 kr.

Annonceprisliste:                jan. 2000

Vestsjællands Akvarieklubs med-
lemsblad “Møder” udkommer 7-8
gange årligt, og annoncer 
tegnes for et år ad gangen. 
Tegningsperioden er fra 1/1-31/12
- Tegnes en annonce inde i den
periode, modregnes der med 1/8
af prisen for hver manglende
udgivelse.

Hjemmebedømmelsen 2000
Årets hjemmebedømmelse er blevet rykket til marts måned, p.g.a., at
DAU har flyttet DM til den 15.-16. april. 
Klubbedømmelsen finder sted den 12. marts 2000. 
Tilmelding til hjemmebedømmelsen skal ske til Bjarne på tlf. 58 52 37 16
eller på mail: larsen.byberg@post.tele.dk.
OBS - Sidste frist for tilmelding er på fællesmødet den 6. marts.
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I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE
TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag  .10.00 -17.30
Fredag . . . . . . . . . .10.00 -19.00
Lørdag . . . . . . . . . .10.00 -14.00PPRR
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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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Den kvikke glarmester
v/Steen Mogensen

Bag Stadion 3 - 4220 Korsør
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

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
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. . . fortsat fra sidste nummer.

Bundlaget skal først i til sidst, flere
måneder efter man har startet akva-
riet, det er kun et fint lag koralgrus
eller sand, det skal kun dække glas-
bunden.

Cirkulation.
Det skal lige nævnes at man skal
have 10 – 20 gange akvariets
størrelse som cirkulation, det vil
sige at et akvarium på 250 liter skal
have minimum 2500 liter cirkulati-
on i timen. Man skal huske, at  det
er bedre at have flere pumper i
akvariet, da der ikke må være nogle

døde punkter. Man kan også få
nogle pumper der pulser, det vil
sige, at de varierer hastigheden og
laver bølgevirkning i vandet, der-
ved opnår man ingen døde punkter,
men disse er temmelige dyre ca.
2000,- stykket. En lille ting man
bør kikke på er, hvor mange watt
pumperne bruger spec. de pumper
man ligger ned i akvariet, da disse
afgiver varme som svarer til watt
forbruget. Det kan blive et problem

om sommeren.

Skummer.
Skummer - det er nødvendigt,

at have en skummer på sit salt-
vands akvarium, den fjerner prote-
instoffer fra vandet. Når man skal
købe en skummer, skal man altid
købe en for stor, det hedder sig jo
større jo bedre.
Der findes mange forskellige typer
og man kan ikke altid regne med
den fysiske størrelse af skummeren
også svarer til kapaciteten på
skummeren. De forskellige skum-
mere kan virke på mange måder,
men det er en kombination af vand-
cirkulation og luftbobler, hvor van-
det i de fleste tilfælde kommer ind
for oven og ud igen i bunden af
skummeren. På vejen bliver luft-

STAFETTEN

Af  Ole Breiner, 
saltvandsgruppen
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boblerne så tilsat og proteiner sæt-
ter sig så fast på luftboblerne og
kommer derved op i koppen i top-
pen af skummeren. De forskellige
skummere virker for det meste på
tre forskellige måder, enten via en
luftpumpe og cirkulations pumpe
eller via en venturi eller disperga-
tor. Det er kun et spørgsmål om,
hvor meget man vil ofre selvfølge-
lig også hvor stor en kapacitet man
ønsker. Et lille tip, hvis man vælger
at bruge en skummer der bruger
luftsten (af træ), (det er træklodser
du pumper luft ud igennem), er det
en god ide at lægge dem i vand et
døgn, før man skal bruge dem
ellers kan de godt revne pga. luft-
trykket.

Filter.
Det filter

man skal bruge
på et saltvands-akvarie,

er en filtrering igennem filter-
vat eller noget aktiv kul. Det er kun

for at fjerne urenheder i vandet,
som skummeren ikke kan fjerne.
Der er kun en ting man skal huske
på og det er at filtervattet skal skif-
tes hver uge, og at man skal kun
bruge aktiv kul ca. en gang om
måneden og max. en uge af gan-
gen.

Lys.
Der skal meget lys til at holde et
saltvands-akvariet kørende, på ske-
maet nederst på siden, kan man få
en fornemmelse hvor meget der
skal til.
De nævnte lyskilder er pr. 80 – 100
cm akvarie længde i en bredde af
50 cm.

Vandet.
Den store videnskab, ja det kan
godt virke meget uoverskueligt, når
man snakker om vand. Der er man-
ge ting, man skal tage højde for.
Det vand vi får fra vandværket, er
ikke altid lige godt, så det kan godt
betale sig at fortage nogle målinger
på sit start vand så som nitrat,
kabonat hårdheden. Der kan være
mange ting, som gør det svært at få
en god vandkvalitet i sit saltvandsa-
kvarium. Det er måske en god ide,

Vand dybde Hvidlys HQI-70 W HQI-150 W HQI-150 W HQI-250 W
+ blå rør + blå rør + blå rør 10000 kelvin 10000 kelvin

til 40 cm 4+1 2+1
til 50 cm 5+1 2+1 1+1 1
til 60 cm 2+1 2 1
til 70 cm 1



10

at man bruger osmose vand, det er
vand der er renset vi af et osmose-
anlæg. Anlægget virker på den
måde, at man presser vandet igen-
nem en meget fin membran, som
fjerner alt i vandet, og jeg mener
alt. Jeg bruger selv osmose vand og
er godt tilfreds med det. Når jeg
bruger osmosevand, kan jeg kon-
trollere, hvad der kommer i. Tem-
peraturen i et koralrevsakvarie skal
ligge mellem 24 og 26 °C, det må
ikke kommer over 28 °C i længere
perioder, for så dør korallerne. De
andre vand værdier man skal have i
sit saltvandsakvarium er pH (mor-
gen) 8,1 – (aften) 8,6. Kabonat
hårdheden 14 kH. Calsium på 420.
Der bør ikke være de store mæng-
der af nitrit, nitrat eller anoniak. 

Vægtfylde.
Salt er en nødvendighed i et salt-
vandsakvarium, det kan godt betale
sig at bruge en god kvalitet for salt
er ikke bare salt, man kan ikke bare
gå ned hos købmanden og købe 20
kg havsalt. I det salt vi bruger er
der forskellige tilsætningsstoffer
bl.a. for at stablise pH o.s.v. Vægt-
fylden skal ligge mellem 1.022 og
1.024 det svarer ca. til 33 – 36
gram salt pr. liter. Det måles nem-
mest ved hjælp af en flyder, når
man køber en flyder, skal man se
sig godt for. De billige modeller
(ved jeg fra egen erfaring) at de
måler op til 30 % forkert, det er for

meget til, at man kan holde liv i
fisk og andre ting i akvariet. Så jeg
kan anbefale at man købe en
god/dyr flyder. Vægtfylden kan
også måles med et elektronisk
apparat, så er det ledningseven man
måler.

Opstart.
Når man starter, skal man være
meget tålmodig, man kan ikke
købe akvarie + tilbehør om lørda-
gen og hente fisk og koraler om
mandagen. Det er noget der tager
lang tid. Det man starter med er at
få indrettet sit akvarium med over-
løbshjørne, baggrund og alt teknik-
ken skal på plads. Så skal der vand
og salt i, det skal så køre 1-2 mdr.
Så kan man begynde, at komme
levende sten i, husk på det tids-
punkt skal der også lys over akvari-
et. Når det er ca. 3 mdr. gammel
kan man begynde at sætte nogle
fisk og koraler i det, men start med
nogle billige og hårdføre dyr og få
stykker ad gangen. En uge før
fiskene kommer i, skal skummeren
også tilsluttes. Den periode på de 3
mdr. kan reduceres hvis man kan få
fat i noget brugt vand, for så kan
man hurtigere få en barkterier kul-
tur hurtigere i gang.
Dette var så mit indlæg til stafetten,
hvis nogen har yderligere spørgs-
mål er i velkommen på min hjem-
meside
http://hjem.get2net.dk/breiner/
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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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SORØ             HØNG
57 83 30 36             58 85 06 36

TERMORUDER

AUTORUDER

AUTORUDEFILM

REP. AF STENSLAG

GLAS OG SPEJLE

BUTIKSRUDER

ALUFACADER

INDRAMNING
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Ja, så var det igen tid til at få støvet
udstillings reolerne af, da vi var
inviteret til en udstilling nede i
Næstved, vedr. en PR. udstilling for
en mulig dyrepark i Næstved. Det
startede engang midt i november,
Peter Bo Rasmussen ringede og
spurgte mig om jeg var interesseret
i en PR udstilling vedr. oven nævn-
te projekt, han havde fået mit num-
mer gennem Tom Larsen Eksotiske
Insekter.
Tom snakker jeg en del med, da jeg
har købt lidt insekter af ham og
Susanne. Tom vidste at vi tog lidt
ud og udstillede. Vi har før udstillet
sammen med Eksotiske insekter.
Jeg måtte takke nej til Peter Bo,
men i samme åndedrag sige at
vores forening meget gerne ville
udstille, vi snakkede lidt frem og
tilbage og jeg kunne høre på Peter,
at han ville sikre sig  at der var lidt
seriøsitet bag, og det kunne jeg
garantere ham.
Han ville også gerne vide, hvilke
dyr vi havde tænkt os at tage med.
Det kunne jeg på daværende tids-
punkt ikke sige noget om, da jeg
ikke havde  snakket med resten af
bestyrelsen. Det er jo et stort arbej-
de at udstille, men vi aftalte at hvis
jeg ikke havde meldt tilbage efter
et par dage, kunne han antage, at vi

meget gerne ville  deltage. Samme
aften kontaktede jeg John og han
var selvfølgelig med på den, der
efter snakkede jeg med formanden. 
Vi skulle staks efter til møde hos
samme. Der aftalte vi, at vi selvføl-
gelig skulle  være med, da det jo
også er inden for vores eget geo-
grafiske område. Vi aftalte denne
aften, hvilke dyr vi skulle udstille. 
John og hunden selv fik bevilget, at
vi kunne bygge 4 nye  terrarier til
den nye reol, som var blevet købt af
Bjarne. 
Ud over de 4 terrarier skulle vi
også udstille lidt fisk. Akvarierne
blev hurtigt fyldt op, Per kunne
stille med et og evt. med fisk til et
andet, Jørn ville gerne sætte to op,
John satte et op, som Finn kom
med fisk til, og  Bjarne kunne så
finde det femte akvarie.
Men vi blev enige om på mødet, at

vi ville sætte det i bladet, hvis nu
der var nogle andre medlemmer,

Udstillingen:

Projekt 
Næstved Dyrepark
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der havde lyst til at stille med noget
til udstillingen, dette var desværre
ikke tilfældet og her kommer så
endnu engang en opfordring til jer
alle sammen. - Nu må vi have lidt
hjælp, selv om I ikke kan eller vil
sætte op, så kunne I i det mindste
tage lidt vagter på udstillingerne.
Men nok om det - det bliver for-
håbentligt bedre til næste udstil-
ling.
Tilbage til udstillingen, jeg ringede
tilbage til Peter Bo, at det var i
orden med mit bagland, vi ville
godt deltage d. 12-02 / 13-02-2000,
med opsætning d. 11-02.
Jeg fik klasket de 4 terrarier sam-
men, de to kørte jeg ud til John, så
han kunne male og indrette dem
efter sine dyr, jeg fik indrettet de to
andre.
Op til udstillingen havde jeg spurgt
min mester om jeg måtte låne bilen
til at køre vores reoler ned til Næst-
ved. Ellers skulle vi køre mange
gange.
På udstillingen havde vi fået lov-
ning på at der ville komme ca.

1000 besøgende, så vi var spændte.
Fredag aften indløb bilerne efter-
hånden som aftenen gik, Bjarne,
Theis, Finn og mig fra Slagelse,
Erling og John fra Sørby, Jørn,
Birthe og Per fra Ringsted.
Fuglefolkene fra Næstved var fær-
dige, da vi ankom. Så det var bare
med at komme i gang; det gik også
fint. Efterhånden som vi havde sat
op kørte vi hjem, det havde jo
været en lang dag for mange af os.
Theis, Finn og  mig selv her, var
ikke hjemme før efter kl. 23.00.
Lørdag morgen kom John og hen-
tede os, vi var lidt sent på den, men
det eneste der manglede dernede
var at give vores dyr lidt mad, så
det nåede vi nok, troede vi.
Da klokken var 11.00 kunne vi
ikke komme hen til vores terrarier
p.g.a. mennesker, så vi måtte stille
os i kø, for at nå hen foran terrari-
erne, så vi kunne give vores dyr
mad og drikke. Det skal lige ind-
skydes at vores stand bestod af
vores gamle reol med 5 akvarier og
et voliere som vi havde lånt at

Næstved Fugleforening,
volieret havde målene
100*200*180 cm. med
tre leguaner, og så vores
nye reol og et løst terra-
rie, med bl.a. blå tunge-
skink, skægagamer,
leopardgekkoer, leop-
ardleguaner og en oran-
ge kornsnog. Så det var
en stor  stand ca. 8
meter.
Her skal også lidt ros
ind, vi så flere af voresDen nye Terrariereol tog sig rigtig godt ud på udstillingen.
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medlemmer, der var dernede og
kigge, det er lækkert.
Om lørdagen var der åbent fra kl.
11.00 til kl. 18.00, men klokken ca.
16.30 kunne man mærke, at der
blev lidt mere plads.
Da klokken nærmede sig 18.00
snakkede jeg med Eddie Bach som
var med-arrangør - der havde været
957 besøgende - det var jo hvad der
var blevet lovet, men bare over beg-
ge dage, og der var lige søndagen
tilbage - der var også tryk på.
Søndag aften havde der været 2100
besøgende i alt, så det var unægte-
lig noget andet end hønse-udstillin-
gen i Søndermarks hallen med 200-
300, det skal lige siges at vi på

udstillingen blev 125-150 folder og
blade fattigere.
Det var en meget flot og vellykket
udstilling, og det kan vi også mær-
ke, for vi har allerede 3-4 udstil-
lings datoer på hånden i efteråret.
Så det er nu, der skal tænkes over
hvad I skal have med på den næste
udstilling, I kan kigge i vores blad,
hvornår der er udstillingsmøde
næste gang - og i er mere end vel-
komne.
Jeg takker alle udstillere og hjælpe-
re, for uden jer havde det ikke
været den store succes, det nu
engang var.
- Tak.

Poul Wismann  

Billede 1: Jørn på hug
foran Pers akvarie med
Neolamprologus multifa-
sciatus.

Billede 2: Theis viser
stolt sin kornsnog frem
for en publikum’er.

Billede 3: Der var stor
trængsel ved klubbens 7
meter lange stand.

1

2

3



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/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: Claus Johansen
Lærkevej 2, 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 13 80

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

Klubbens internet-adresse:
http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub
Webmaster: breiner@get2net.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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