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Dette nummer:
• Side 2: Indhold.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender og kontingent for 2001.
• Side 5: Julemødet og hjemmebedømmelseskonkurrencen.
• Side 6: Nyt navn og design.
• Side 8-9: Indkaldelse til generalforsamling.
• Side 13: Fra Kredsen og DAU.
• Side 14-15: Stenbiderrogn - akvariets caviar.

Øvrige oplysninger:
Klubbens lokale: Rosenkildevej 83 A, 4200 Slagelse (i kælderen).
Klubbens hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Se tlf., adr. og email på bagsiden)
Ansvarshavende: Erling Jensen

Se tlf., adr. og email på bagsiden)
Tryk (fotokopi): Erling Jensen
Stof til næste blad: Senest 22. januar 2001

Bestyrelsen: Se bagsiden
Kontaktpersoner: Se bagsiden
Kontingent: Se bagsiden

Kort til klubadressen:
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På dette årets første
fællesmøde kommer
Hans Ole Kofoed fra

Holbæk og øser af sine  erfaringer
med opdræt af selskabsakvariefisk.

Mød op til dette foredrag, der er
noget at lære for både nybegynde-
ren og den erfarne selskabsakvarist.

Bestyrelsen

Fællesmøde mandag den 8. januar kl. 19.00 i klublokalerne

Vi mødes på parke-
ringspladsen ved

klublokalerne. Derefter kører vi
samlet til Ringsted, hvor vi skal
besøge Jørn, der foruden selskabsa-

kvariefisk og killifisk, også har for-
skellige store og små syd- og mel-
lemamerikanske cichlider.

Hilsen John

Cichlidemøde mandag den 15. januar kl. 19.00

Der er ikke fastlagt
noget mødeemne til
gruppens møde. 

Vi mødes på parkeringspladsen ved
klublokalerne.

Hilsen Bjarne

Selskabsakvariemøde mandag den 22. januar kl. 19.00

Der er ikke fastlagt
noget mødeemne til
gruppens møde. 

Vi mødes på parkeringspladsen ved
klublokalerne.

Hilsen Poul

Terrariemøde mandag den 29. januar kl. 19.00

Saltvandsgruppen
holder mødet hos
Charlotte og Uffe på

Helenevej 18 i Korsør. Der er ikke
fastlagt noget emne.

Hilsen Uffe

Saltvandsakvariemøde torsdag den 18. januar kl. 19.00

Husk generalforsamlingen
den 5. februar 2001
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Aktivitetskalender
08. jan. Fællesmøde. Emne Opdræt af selskabsakvariefisk
15. jan. Møde i cichlidegruppen.
18. jan. Møde i saltvandsgruppen.
22. jan. Møde i selskabsakvariegruppen.
29. jan. Møde i terrariegruppen.
05. feb. Ordinær generalforsamling.
12. feb. Møde i cichlidegruppen.
15. feb. Møde i saltvandsgruppen.
19. feb. Møde i selskabsakvariegruppen.
26. feb. Møde i terrariegruppen.
05. marts Fællesmøde.
12. marts Møde i cichlidegruppen.
15. marts Møde i saltvandsgruppen.
18. marts Kreds 2: Aquadag med foredrag, quiz og auktion i Holbæk
19. marts Møde i selskabsakvariegruppen.
26.  marts Møde i terrariegruppen.
02. april Fællesmøde
09. april Møde i cichlidegruppen.
17. april Møde i selskabsakvariegruppen.
19. april Møde i saltvandsgruppen.
23. april Møde i terrariegruppen.

Så er det atter tid til at betale det
årlige kontingent, der er uforandret
i forhold til sidste år (se prisen på
bagsiden).
Vi har i dette nummer vedlagt et
indbetalingskort, og vores kasserer
vil blive meget glad, hvis I vil ind-

betale kontingentet senest med
udgangen af januar, så vi inden
generalforsamlingen den 5. februar,
kan danne os et overblik over det
kommende års økonomiske mulig-
heder (og så sparer vi også porto
senere til at udsende påmindelser).

Kontingent for 2001
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Uddeling af “årets pokaler”

Hjemmebedømmelse 2001

På klubbens sidste fællesmøde,
julemødet, var fremmødet desværre
ikke særlig stort, men de der mødte
frem, havde en hyggelig aften med
gløgg, kaffe, æbleskiver og auktion.
På mødet blev der også uddelt
diplomer og pokaler for årets bed-
ste akvarier, og til årets akvarist(er)
.
Årets bedste akvarier
Årets bedste akvarie under 200 liter
var i år Liselotte Andersens, der
blev klubmester i klasse 2b, og som
opnåede en 4. plads i kredsmester-
skabet.
Per Kyllesbech modtog pokalen for
årets bedste akvarie over 200 liter
for sit 960 liters Tankanyika-akva-
rie, der  vandt klub-, kreds- og dan-
marksmesterskabet.

Årets akvarist(er)
Årets akvarist-pokal gik i år til to
meget aktive medlemmer. - Det var
René Larsen og Rikke Jacobsen,

der tilsammen fik trofæet for deres
engagement i klubbens aktiviteter,
og for deres parathed til altid at stil-
le op, når der skal gøres et stykke
arbejde for klubben.

Opdrætskonkurrencen
Foruden årspokalerne blev der
uddelt diplomer og pokaler for
opdrætskonkurrencen 1999, der
havde 4 deltagere. - På førsteplad-
sen kom Jens Bjarne Larsen med
49,5 point for 14 opdræt. - 2.
præmien gik til Thøger Harder med
45 point for 5 opdræt. På 3. pladsen
kom Per Kyllesbech med 19 point
for 3 opdræt, og som nr. 4 var det
René Larsen med 6 point for 2
opdræt.

Auktion
Aftenen sluttede med en, p.g.a.
fremmødet, lille auktion, hvor der
trods alt blev solgt godt.

■

Nu er det også på høje tid til at tæn-
ke på hjemmebedømmelseskonkur-
rencen, hvis du ikke allerede er gået
i gang.
Du kan endnu ikke få en dato for
afholdelsen af klubkonkurrencen,

da vi ikke har fået datoen for kreds-
og DM-konkurrencerne, men det
bliver formentlig en gang i marts
måned. - Mere om emnet i næste
nummer af klubbladet.

■
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Som du jo nok allerede har opdaget,
har vi benyttet årsskiftet til at friske
klubbladet lidt op, med et nyt navn og
et nyt design af forsiden, samt lidt
småændringer af udseendet inde i bla-
det.
Indholdsmæssigt er der ikke ændret så

meget, idet der stadig er meddelelser

om aktiviteter fra grupperne og fælles-

mødernes emner, samt en samlet akti-

vitetsliste over fremtidens møder og

andre aktiviteter i akvariesammen-

hæng.

Vi vil også fremover forsøge at udfyl-

de den resterende plads med akvarie-

og terrarie-relevante artikler, og det er

her bl.a. DU kommer ind i billedet. -

Vi har mange gange her i bladet opfor-

dret medlemmerne til at indsende

artikler, enten selvkomponerede, eller

interessante artikler, de har set andet-

steds. - Det er i  nogen grad også sket

tidligere, men det er som om, det nu er

gået helt i stå. - Derfor skal  opfordrin-

gen endnu en gang lyde: Skriv til klub-

bladet - giv dit besyv med - start en

debat - fortæl om dine fisk, og om

hvordan du passer dem - kom med en

opskrift på hjemmelavet foder -

anmeld en bog - anmeld en internet-

side - oplys os om evt. aktiviteter, du

ikke har set i klubbladet - o.s.v. Send

dit indlæg til redaktøren, Per

Kyllesbech Petersen (se post- og

emailadresse på bagsiden)

Dit aktivitetsniveau er med til at skabe

klubbens aktivitetsniveau, derfor er

det vigtigt, at du er  med til at præge

aktiviteterne - både ved at møde frem

til aktiviteterne, men også ved at

benytte din mulighed for at skrive i

klubbladet.

Klubben og -bladet på nettet
Som noget nyt kan du finde klubbladet

på klubbens hjemmeside på adressen:

http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarie-

klub/klubblad (der er også link til

siden fra forsiden). - På den side kan

du finde hele sidste års numre af klub-

bladet, hvor der vil senere blive lagt

ældre årgange ind, og de nye numre vil

selvfølgelig blive lagt ind efterhånden

som de bliver udgivet. - For at kunne

se og læse klubbladene, skal du have

installeret Adobes Acrobat Reader,

som du kan downloade fra siden, hvis

du ikke har det installeret i forvejen.

Brug klubbens hjemmeside
Brug klubbens linksside som udgangs-

punkt for dine akvarie/terrarie-surf-

ture på nettet. Siden har mange links

til danske klubber og private og kom-

mercielle sider. - Hvis du finder inter-

essante sider på nettet, som du ikke

kan finde på klubbens linksside, vil vi

gerne have et vink, så vi kan gøre

siden endnu bedre. Forslag til ændrin-

ger på klubbens øvrige sider er selv-

følgelig også meget velkomne.

Nyt navn og
design:

Medlemsblad for medlemmer afVestsjællands Akvarieklub

Nr.1
2001
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GLAS OG SPEJLE
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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestsjællands Akvarieklub
MANDAG DEN 5. FEBRUAR 2001 KL. 19.00

i klubbens lokaler, Rosenkildevej 83 A, 4200 Slagelse

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2001. - Udsendt i uge 1 2001.

På valg er: a. Formand Erling Jensen Villig til genvalg

b. Sekretær Per Kyllesbech Petersen Villig til genvalg

c. Cichlidegruppen John Pærremand Villig til genvalg
Selskabsakv.-gruppen Bjarne Larsen Villig til genvalg
Terrariegruppen Poul Wismann Villig til genvalg
Havebassingruppen Finn P. Olsen Villig til genvalg

d. 2 suppleanter Jørn Bruun Villig til genvalg
Birthe Petersen Villig til genvalg

e. Revisor Michael Holmboe Villig til genvalg

f Revisorsuppleant Hans Prammann Villig til genvalg

Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag,

herunder fastsættelse af kontingent.
Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen
i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 

6. Valg af: 
a. Formand for 2 år
b. Sekretær for 2 år
c. Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år
d. To suppleanter - vælges for 1 år
e. En revisor
f. En revisorsuppleant

7. Eventuelt. 
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største udvalg



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



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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Fra kredsen og DAU
Kredsen:
DAU’s kreds 2, som Vestsjællands
Akvarieklub tilhører, har holdt
møde 16. november. - På dette
møde drøftede man bl.a. nye aktivi-
teter i kredsen. Kredsudvalget
besluttede på mødet at arrangere en
“Akva-dag” den 18. marts fra kl. 10
til ca. kl. 17, med følgende pro-
gram: “Åbent DAU-hovedbestyrel-
sesmøde - Indskrivning til auktion -
Første runde i Akva-Quiz -
Foredrag om havebassiner -
Finalerunde i Akva-Quiz - Auktion.
DAU:
DAU skriver bl.a. i sit sidste num-
mer af DAU-Nyt, at man har nedsat
en fremtidsperspektivgruppe, der
skal udarbejde en strategi for akva-
riehobbyens udvikling på kort og
længere sigt.
Der bliver afholdt delegeretmøde i
Randers den 22. april 2001.

Der har, efter 3. kvartal 2000 været
anmeldt opdræt til opdrætskonkur-
rencen fra 69 deltagere fra 17 fore-
ninger. - Aalborg førte på det tids-
punkt med 390 point, mod
Vestsjællands Akvarieklubs 74,5
point, hvilket rakte til en 8. plads. -
Konkurrencen afsluttes pr. 31. dec.
med mulighed for anmeldelser 6-8
uger frem, da opdrættene skal være
4-6 uger gamle før de kan bedøm-
mes og anmeldes til konkurrencen.
Ud over opdrætskonkurrencen, er
der i DAU-regie også en foto- og en
video-konkurrence kørende. I disse
konkurrencer er der frist til 1. april
2001 for indsendelse af bidrag til
konkurrencen. - Resultatet af disse
to konkurrencer offentliggøres på
delegeretmødet den 22. april 2001,
hvor der også er DM-finale mellem
kredsenes Akva-Quiz-konkurren-
ce-vindere.

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: pr. 1. januar

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

Af @kvanets redaktør 
Ib Vestergaard

Perioden midt i januar til udgangen
af april er højsæson for noget af
akvariets bedste foder:
Stenbiderrogn.
Som navnet siger, er det rognen fra
stenbideren, det handler om. Du
kan få den frisk og ubehandlet hos
enhver velassorteret fiskehandler. 
Køb et kg - vejledende pris, uden
ansvar = en 100 kroneseddel. - Du
hælder det hele i en skål og rører

forsigtigt rundt med en køkkenske.
Formålet er at få rognens hinde
fjernet med så få æg på som muligt. 
Når du har fået så meget hinde
taget fra som muligt, så kommer du
resten i et dørslag og presser FOR-
SIGTIGT det hele gennem hullerne
i dørslaget og ned i skålen. Nu
skulle du gerne have æg UDEN
hinde. 
Evt. rester af hinden kan tages op
med en gaffel. Fiskene skal ikke
have hinden. De kan ikke tygge
den, og så ligger den bare og rådner
i et eller andet hjørne i akvariet. 

Stenbiderrogn
- akvariets caviar
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Du har nu hele æggemassen i skå-
len. Den skyller du under rindende
vand, meden du rører forsigtigt
rundt. Formålet er at vaske så
meget olie ud af massen som
muligt. Hvert æg er omgivet af et
tyndt lag olie. Den olie forurener
dit akvarievand, når du fodrer med
stenbiderrogn - du vil se den som
fedtet hinde på overfladen. Du kan
aldrig undgå olien, men du kan
reducere mængden ganske betrag-
teligt. 
Når du har renset stenbiderrognen,
tager du en frysepose, fylder et par
køkkenskefulde stenbiderrogn i
posen og glatter den ud, så indhol-
det ligger som en tynd plade, du
lige kan brække et stykke af. 
Du lægger det hele i fryseren og når
du så vil fodre dine fisk, så brækker
du et passende stykke stenbider-
rogn af. Du giver det ikke bare i
frossen tilstand, naturligvis ikke,
fiskene er slet ikke skabt til isklum-
per. 
Du tøer flagen op i KOLDT vand,
eller opvarmet vand, ALDRIG den
bakteriefyldte væske fra varmt-
vandshanen. Elementært, men nu er
det så sagt igen. 
Stenbiderrogn er SUPERGODT
foder til alle carnivore og omnivore
arter. 
Du kan give det rent eller i et mix

med andet foder. Det er for småt til
helt store fisk. 
Det er fint til unger: Som en tom-
melfingerregel giver du det når
ungens øje har samme størrelse
som ægget. 

Stenbiderrogn er ikke dyrt, sam-
menlignet med meget af det foder,
du kan købe hos akvariehandlere.
Et kg koster som sagt omkring kr.
100,- +/- 10 %.
Du skal regne med et svind på 15 %
= hinde og de æg, du mister hele
vejen fra fiskehandleren + det du
mister ved forberedelse til frysning
osv. 
Altså en effektiv kg. pris på ca. kr.
115, men det jo stadig billigt - og så
kan fiskene lide det. 
En gammel skrøne vil vide, at man
ikke må give det til mundrugere. De
vil samle æggene op og begynde at
ruge på dem, eller de vil blive æg-
ædere. Der er ikke noget troværdigt
bevis for disse påstande. 
Du behøver ikke salte fiskenes
stembiderrogn, og du må ALDRIG
gøre det med alm. køkkensalt, som
indeholder jod. 
Hvis du selv vil spise det, så skal
der salt i. Saltet giver bare en bedre
smag. 
Det kan fryses, også til menneske-
føde, men det er allerbedst lige fra
fiskehandleren med lidt salt og evt.
et par dråber citronsaft, alt efter
smag og behag. Serveres på ristet
brød og med en kold, russisk (ikke
tarvelige efterligninger, tak) vodka
til. - Velbekomme !

Ovenstående artikel er “sakset” fra en
af internettets rigtig gode hjemmesider
@kva-net med adressen:
http://www.akva-net.subnet.dk
Du kan selvfølgelig finde en link til
@kva-net på klubbens hjemmesides
links-side (se side 2).



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: parkero@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@mail.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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