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Fællesmøde mandag den 5. marts kl. �9.�5 i klublokalet.
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.
Fællesmødet i marts måned har fået titlen ”Før hjemmebe-
dømmelsen” og med denne titel er der lagt op til en aften 
med en del spørgsmål vedrørende emnet. Til at besvare dem 
har vi overtale en af de garvede akvariedommere, nemlig 
Hans Ole Kofoed til at komme og fortælle og besvare spørgs-
målene. Mød op til endnu en interessant aften i din akvarie-
klub. (Sidste frist for tilmelding til hjemmebedømmelsen).

          Vel mødt - Erling

Fotogruppen: Møde tirsdag den 20. marts kl. �9.00 hos 
John og Nikolaj Pærremand (adr. på s. 15).
På sidste møde fik vi lavet et fotoakvarium. - På dette møde 
skal vi afprøve det. - Det foregår hos John og Nikolaj, der 
har en del forskellige fisk.         Hilsen Per

Akvariegruppen: 
Møde mandag den �9. marts kl. �9.00 hos Johannes.
Vi skal kikke på nogen forskellige biotoper, bl.a. Mellem-
amerika.
Vi mødes hos mig: Sørbylillevej 15, Sørbylille, 4200 Sla-
gelse kl 19.00.             Hilsen Johannes

Mødet afsluttes med “Fra medlem til medlem”
- medbring evt. effekter.

Check for evt. ændringer i mødeaktiviteterne på hjemmesiden:
vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk

Saltvandsgruppen og Terrariegruppen: 
Møde mandag den 26. marts kl. �9.00 hos John.
Vi blev ikke helt færdige med at lave det lille saltvandsakva-
rium på sidste møde. - Derfor fortsætter vi projektet på dette 
møde.                                                  Hilsen Frank og John

http://vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk/
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Aktivitetskalender
4. marts AN: Akvadag Nordsjælland - Stor auktionsdag
5. marts VAT: Fællesmøde. Emne hjemmebedømmelse

11. marts VAT: Hjemmebedømmelse, klubmesterskaber
11. marts DCS: Cichlidedag i Valby Medborgerhus
19. marts VAT: Akvariegruppemøde
20. marts VAT: Fotogruppemøde
24. marts VAT: Udflugt til Fyn og Sønderjylland
25. marts DAU: Kreds 2-3: Hjemmebedømmelse, kredsmesterskaber
26. marts VAT: Saltvandsgruppe- / Terrariegruppemøde
1. april DAU: DM i hjemmebedømmelse
2. april VAT: Fællesmøde

16. april VAT: Akvariegruppemøde
22. april DAU: Kreds 2: Akvadag i Holbæk
23. april VAT: Saltvandsgruppe- / Terrariegruppemøde
24. april VAT: Fotogruppemøde
7. maj VAT Havebassingruppens møderække starter

HJÆLP
Foråret nærmer sig, og de nye havebassin-møder 
er i støbeskeen, men der mangler nogle gode emner at 
besøge, så hvis du enten vil åbne din egen have eller 
kender en der vil, så vær venlig at kontakte under-
tegnede, så vi i fællesskab kan skabe lige så gode og 
hyggelig ture rundt til mange flotte bassiner i den kommende 
sæsson som tidligere. 

Erling Jensen
Tlf.: 58 54 55 69 – 28 52 08 70
e-mail: erlingjensen@hashoj-net.dk
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Tekst: Frank Johansen
Foto: Mogens Nestel
Søndag d 7/1 var vi nogle fra klubben 
i Tivoli, ikke for at se på rusjebaner 
og ballongynger, men for at se deres 
270,000 liter store saltvandsakvarium.
Vi blev modtaget ved porten kl 11 af 
Lars Olsen som havde inviteret til åbent 
hus.
Efter at have hilst på nogle af de an-
dre ansatte ved akvariet fortalte Lars 
om opbygningen af det 30 meter lange 
akvarium, og at ruden var 15 cm. tyk 
den var af akryl og 3 meter høj, vejer 
13,5 tons og svejset sammen af 6 styk-
ker, og dybden på akvariet er 3 meter.
Der var 1600 fisk i baljen, og det var 
ikke sådan nogle små nogen som man 
får i en plastikpose nede hos fiskehand-
leren, nej det var voksne udfarvede fisk 
så det kunne godt sætte tingene lidt i 
perspektiv når man så en som man også 
har der hjemme.
2500 koraler var med til at skabe et na-
turtro rev, de er godt nok ikke levende 
for de ville hurtigt blive ødelagt af alle 
de store fisk men de lignede nu meget 
godt.
Før vi begav os om bag akvariet til tek-
nikkerrummet forklarede de os hvordan 

de holdt ruden ren, hvor vi kan nøjes 
med en rudeskraber, der brugte de en 
erhvervsdykker som de sendte ned et 
par gange om ugen med en blød klud 
for at rense ruden.
Teknikkerrummet var lige så stor en 
oplevelse som akvariet, det var meget 
spændende at se alt det issankram der 
skulle bruges for at få akvariet til at 
køre.
Proteinskummere store som siloer og 
kæmpe sandfiltre og så kunne de ikke 
nøjes med et stk. af hver men skulle 
have hele 3 af hver, ud over uv lam-
per og ozonisatore, og en kontroltavle 
så man kunne se hvad der nu skete og 
hvilke ventiler der nu var åbne, og hvad 
vej vandet løb, jo der var nok af se på 
og spørge om.
Når de fodre fiskene bruger de 5 kg. 
med alt godt fra havet, rejer, muslinger, 
ansjoser, sild og blæksprutter, skåret i 
mundrette bidder, og så kommer der 
pludseligt liv i baljen, det ligner mest 
starten på et udsalg i Magasin.
Selvom det er noget af et svineri sådan 
en fodring laver kan teknikken følge 
med og det varer ikke længe før vandet 
er klart igen, så de laver ikke egentlige 
vandskift som os andre med cr. 25% ad 
gangen, men de topper bare op med nyt 
vand, det som skummerene smider ud 
og returskyllet fra sandfiltrene, så de 
har bare et lille kar de blander salt i på 
10.000 liter.
Efter nogle timer var vi mætte af ind-
tryk, og havde fået taget nogle gode 
billeder så vi kunne vende hjem en god 
oplevelse rigere
En stot tak til Tivoli og deres 3 akvarie-
teknikkere for at vi kunne få et kig bag 
facaden.

Saltvandsakvariet 
i Tivoli
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Hjemmeside kommer snart!

Tlf: 2567 3636

Stort udvalg af både danske
og importerede akvarier, mm.

Fisk

Dekorationer
Materialer

Udstyr
Planter

Vi er tilknyttet en lang række 
dygtige grossister, bl.a. også:

- granitimportør
- brolægger 
- tømrer 
- planteskole 
- vognmand

Sammen skaber vi de perfekte 
rammer for et spændende og 
sundt vandmiljø.

Email: info@aqua-nature.dk

Opsætning & vedligeholdelse 
efter ønske og behov

- naturen i dit hjem

En verden af liv og oplevelser

Alt til
Akvarier & havedamme
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Karlemo
se-

parkens

Akvarie
klub

Køge

i Holbæk

Holbæk Akvarie Klub lægger lokaler til DAU Kreds 2-3’s Akvadag 2007
i Foreningshuset, Jernbanevej 16, Holbæk - indgang i gården.

  PROGRAM:
Kl. 12.00  Indskrivning af auktionsnumre

Der er mulighed for at medbringe og sælge max. 10 poser pr. 
akvarist.

Kl. 12.30 Velkomst og 1. del af konkurrencen i aqua-quiz for  klubhold.

Kl. 13.00  Foredrag om opdræt af forskellige selskabsakvariefisk 
ved John Møller Andersen (RAF) 
John er en meget erfaren opdrætter af de fisk, vi almindeligvis 
holder i vores selskabsakvarier.

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Finalen i aqua-quiz for  klubhold.

Kl. 15.30  Akvariefoto - Erfaringer og tips fra VAT’s Fotogruppe
Medlemmer af VAT’s Fotogruppe viser billeder og taler om de 
erfaringer de har fået gennem de 1½ år, gruppen har eksisteret.

Kl. 16.30 Auktion over de indskrevne auktionsnumre

Der er mulighed for at købe brød, kaffe, øl og vand

Entré 25 kr.

Akva-dag
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Tekst og foto: 
Max Bjørneskov

En af de få farvefrøer med et dansk 
navn er Oophaga pumilio (Dendro-
bates pumilio).
Arten hører til den gruppe af den-
drobatider, der aktivt fodrer hale-
tudserne ved at producere æg til 
dem. Andre kendte arter er f.eks. O. 
sylvatica og O. histrionica.

Jordbærfrøen kommer fra Mellem-
amerika (Nicaragua, Costa Rica og 
Panama). Indtil for nyligt, var alle 
disse frøer samlet under navnet 
Dendrobates pumilio, men nye un-
dersøgelser har vist at der er grund 
til at splitte både de gammelkendte 
slægter og arter op. Hvis man har in-
teresse i denne del af hobbyen, er 
der mængder af gode informationer 
på Internettet.

Selvom om arten er et glimrende 
terrariedyr, ser vi desværre ikke ret 
mange i handelen. En del af de ud-
budte dyr er illegalt importeret og 
ofte i en ret dårlig kondition. Når 
der dukker opdrættede individer op, 
er de normalt ganske lette at have 
med at gøre, desuden er arten ikke 
sky i modsætning til en del andre 
små arter.
Da jordbærfrøerne kun bliver om-
kring 16 – 20 mm, kræver de ikke så 

meget plads, men der skal naturlig-
vis være mulighed for et passende 
miljø. F.eks. vil terrarier fra omkring 
50 x 50 x 50 cm fungere fint. Bund-
laget må gerne dækkes af mos og 
blade (f.eks. egeblade), nogle rød-
der og grene med klatreplanter og 
bromelier kan fuldende indretnin-
gen. Arten kræver en ret høj luftfug-
tighed, der jo kan opnås både manu-
elt og automatisk. En tågegenerator 
kan være en god idé.
Hvis man vil holde mere end et en-
kelt par, kræves der et større terrari-
um, ellers vil hannernes territoriead-
færd være for voldsom og et enkelt 
eller flere dyr, vil let kunne sygne 
hen grundet undertrykkelsen.
Med hensyn til foder er jordbærfrøer 
ikke svære at holde, men naturligvis 
skal foderdyrene have en passende 
størrelse. Springhaler, bananfluer, 
ovnfisk, bladlus og andre småinsek-
ter er alle gode emner.  Når det er 
muligt, er vildfoder siet efter stør-
relsen et glimrende foder. Det kan 

Jordbærfrø
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klart anbefales at supplere foderet 
med et vitaminpulver af god kvali-
tet. 

Selvom jordbærfrøer er bundleven-
de klatrer de gerne og meget, så 
tænk på det ved terrarieindretnin-
gen. I forbindelse med opdræt, er 
det en god idé med nogle passende 
steder til at skjule æggene. Her kan 
man f.eks. bruge vandret placerede 
filmbøtter, men nogle gange vælger 
frøerne alligevel at bruge et mellem-
rum mellem et par blade. Når æg-
gene er lagt, går der 10 
- 14 dage inden hale-
tudserne er klar til at 
blive transporteret til en 
lille vandsamling af 
hunnen. Det vil ofte 
være vandfyldte blad-
skeder i bromelierne, 
der vælges. Herefter vil 
hunnen jævnligt opsøge 
haletudserne og lægge 
foderæg til dem. Er man 
så heldig så haletudser-
ne udvikler sig til fær-
dige små frøer, er det 
vigtigt med godt med 
små foderemner i terra-
riet, og her er springha-

ler nok det bedste man kan vælge.

En spændende ting ved jordbærfrøer 
er at de findes i en mængde farveva-
rianter. Så selv om deres udbredel-
sesområdet ikke er voldsomt stort, 
kan man finde de fleste farver repræ-
senteret. Månedens forside viser et 
eksemplar fra Isla Cristóbal i Bocas 
del Toro (Panama). De fleste indivi-
der på denne ø har blå/sorte ben og 
uregelmæssige små pletter på ryg-
gen, men på den centrale vestkyst 
kan man finde rent røde individer. 

Bemærk i øvrigt at billedet viser en 
hun, der transporterer en haletud-
se.

Jordbærfrø
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Referatet bringes her i uddrag. - Det fulde 
referat kan læses på klubbens hjemmeside på 
adressen: vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk

Per Kyllesbech Petersen blev valgt til referentt, 
og Erling Jensen påtog sig rollen som dirigent, 
.
Formandens beretning:
”Så blev det igen februar, men en februar som 
ingen af os tilstedeværende har oplevet lignen-
de. Dyr, fisk og planter kan ikke finde ud af vo-
res foranderlige natur, hvor årstiderne bliver 
grundigt blandet sammen, men ét er sikkert, 
VAT afholder deres ordinære generalforsamling 
den 1. mandag i februar, og det kan den globale 
opvarmning ikke lave om på, så derfor velkom-
men til årets højdepunkt, generalforsamlingen.
År 2006 svandt hen, et år hvor VAT igen har haft 
fuld fart på. Foredrag om opdræt af slanger, 
snoge, fisk og krybdyr, rejsebeskrivelser, have-
besøg i forbindelse med havebassingruppen, 
besøg hos en af Danmarks bedste Koi karpe-op-
drættere hvor de mange store og flotte koi’er 
imponerede; ja et år med fuld fart på, men også 
et år hvor vi slog nogle af vore undergrupper 
sammen, grundet manglende interesse. At føre 
en sådan beslutning ud i livet kræver mod, og 
det må siges at de respektive kontaktpersoner 
for grupperne vidste hvad de gjorde.
En ny gruppe så dagens lys, nemlig saltvands-
gruppen, som slog sig sammen med terrarie-
gruppen, og det blev en succes. Det ser ud til at 
saltvandsakvariet har manges interesse, og det 
er godt at interesserne skifter, og dermed VAT 
skifter med.
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub har sam-
men med LOF i Slagelse formået at få to af lan-
dets fremmeste koralrevsforskere, Michael Ar-
vedlund og Tyge Dahl Hermansen, til at holde et 
foredrag om ”Koralrevets biologi”. Foredraget 
holdes onsdag den 28. februar kl. 19.00 i Audi-
toriet, Slagelse Seminarium Ingemannsvej 17, 
4200 Slagelse. Husk at tilmelde jer til LOF og 
angive at I er medlemmer af VAT.
Et af de tiltag som sidste år blev prøvet var Fo-
togruppen. Den barslede med en flot kalender 
som fik plads i mange hjem, både medlemmer 

og ikke medlemmers. Gruppen er igen i år kom-
met med en flot kalender som stadig kan købes 
til en fordelagtig pris. Et kommende tiltag fra 
gruppen er et foredrag om gruppens erfaringer 
med fotografering af akvariefisk og terrariedyr, 
så det kan vel godt kaldes en alsidig gruppe?
Igen i år vil VAT gennemføre vores årlige hjem-
mebedømmelse, en aktivitet med stolte traditio-
ner, og det vil foregå den 11. marts med efterføl-
gende kredsbedømmelse den 25. marts og til 
sidst men ikke mindst danmarksmesterskabsbe-
dømmelse den 1. april. Tilmelding vil komme i 
klubbladet senere.    
I det forgangne år skete der også mange nye ting 
i vores samarbejde med Dansk Akvarium Uni-
on. 
Der blev valgt ny formand på DAU`s delegeret-
møde i Århus. Det blev Rasmus Hurup Hansen 
fra Rudkøbing som afløser Jens Bruun på po-
sten. 
Forud for valget var Jens Bruun´s beretning som 
var præget af hovedbestyrelsens forslag om for-
bedring af DAU´s hjemmeside. Forslaget blev 
senere vedtaget med stor tilslutning fra de frem-
mødte delegerede. Den efterfølgende debat gik 
hovedsagelig på DAU´s manglende holdning 
udadtil i forhold til bl.a. faunaforurening, gen-
manipulering og farvesprøjtede fisk. Det blev 
samtidig besluttet at næste års delegeretmøde 
vil blive arrangeret at VAT og afholdt her på 
Hvilebjergskolen som et heldagsarrangement, 
men allerede den 22. april løber kredsens 
Akvadag af stabelen i Holbæk Akvarieklubs lo-
kaler, men mere om det senere.
Jeg vil afslutte min beretning for det forgangne 
år med at sige tak til vore annoncører, sponso-
rere og andre der gør det muligt, at få vores lille 
forening til at køre i hverdagen, uden Jeres hjælp 
var det umuligt at gøre dette rent økonomisk. 
Tak til vore medlemmer, bestyrelsen, supplean-
ter og revisor, tak for et år som har bragt mange 
sjove og hyggelige timer frem.”
Da der ingen bemærkninger var til beretningen, 
blev denne taget til efterrretning og godkendt.

Regnskab:
Mogens Nestel fremlagde det reviderede regn-

Referat fra generalforsamlingen
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skab. Af fremlægningen fremgik det, at kontin-
gentindtægten var steget omkring kr. 2.000. – det 
skyldes dels en lille fremgang i medlemstallet, 
og dels at forrige års beslutning om kontingent-
forhøjelse slog igennem i 2006.
På udgiftssiden har der i 2006 været opkrævet et 
ekstra kontingent til Kredsen. – Derudover har 
der været en stigning i udgifterne til mødeaktivi-
tet, hvilket må ses som positivt, da det vidner 
om større aktivitet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen forslag. Kontingentsatserne for-
blev uændrede.

Valg:
a. Formand: Erling Jensen genvalgt for 2 år
b. Sekretær: Per Kyllesbech genvalgt for 2 år
c. Bestyrelsesmedlem:
  John Pærremand genvalgt for 1 år 
  Bjarne Larsen genvalgt for 1 år
  Jørn Bruun genvalgt for 1 år
  Johannes Noval genvalgt for 1 år
d. Suppleanter:
  Birthe Petersen genvalgt for 1 år
  Frank Johansen genvalgt for 1 år
  Henrik Steiner genvalgt for 1 år
e. Revisor Laila Mogensen genvalgt for 1 år
f. Revisorsuppleant
  Mette Pærremand nyvalgt for 1 år
 
Der blev under eventuelt spurgt til klubbens en-
gagement i Prammanns planer om et tropecen-
ter.
Erling svarede, at klubben ikke er økonomisk 
involveret i projektet, da de økonomiske krav 
ligger langt ud over klubbens muligheder, men 

klubben har god  kontakt til både Prammann, 
der er annoncør i klubbladet, og til Max Bjørne-
skov, der er medlem af klubben. – Tropecentret 
kan blive et stort aktiv for regionen, hvis det bli-
ver gennemført. – Så vidt vides er der samlet et 
større beløb ind til projekteringsfasen.
Der blev stillet spørgsmål til mødetiderne. – 
Spørgeren gav udtryk for, at mødetidspunkt kl. 
19.30 ved hjemmemøder er for sent.
Per svarede, at tidspunktet blev sat til 19.30, da 
der kan være langt at køre ved hjemmemøder, 
og at det reelle mødetidspunkt for afgang til mø-
derne er kl. 19.00 på mødestedet. – Der vil være 
nogen, der vil få svært ved at nå til mødestedet 
før kl. 19.00.
Per foreslog, at det må være op til kontaktperso-
nerne for grupperne at fastsætte mødetidspunk-
tet fra gang til gang. – Mødetidspunkt og -sted 
skal blot opgives samtidig med at man afleverer 
mødeemne til klubbladet.
Der var forslag til aktiviteter fra forsamlingen, 
bl.a. en tur til Planetariet og en tur til det store 
offentlige akvarium i Burg på Femern.
Erling efterlyste forslag til aktiviteter i Havebas-
singruppen (steder at besøge). – Der kom for-
slag om at besøge Birkegårdens Haver, Super 
Koi og Botanisk Have.
Mogens gjorde forsamlingen opmærksom på 
klubbens store satsning, Koralrevsforedraget 
den 28. februar, og opfordrede de medlemmer, 
der har et af klubbens navneskilte, til at tage det 
på den dag (hvis de deltager).
Derefter afsluttede Erling generalforsamlingen, 
hvorefter man gik over til hyggesnak, kaffe/the 
og Birthes hjemmebagte chokoladekage.

Referent: Per Kyllesbech Petersen.

Husk der er klubmesterskaber
i hjemmebedømmelse
søndag den 11. marts

Meld dig som deltager i konkurrencen!
Tilmelding til Erling senest mandag den 5. marts
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-15.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen

12:00 Velkomst 
12:10  Foredrag v. Peter Bach:  

Tankbusters, om amerikansk cichlidepower
13:00 Frokostpause
14:00  Foredrag v. Kaj Andersen:  

Apistogramma og andre dværgcichlider
15:00 Pause
15:15 Tipskupon v. Benny B. Larsen og F. Ingemann Hansen
16:15 Pause
16:30  Foredrag v. Sune Holm:  

Akvariedekoration og biotopindretning.  
Sune har været med til at udvikle Back To Nature baggrunde 
og moduler

18:00 Afslutning

OBS! - OBS! - OBS! - OBS!
Udflugten til Fyn og Jylland den 
24. februar måtte desværre afly-
ses p.g.a. vejret.

Vi forsøger i stedet at gennem-
føre turen

lørdag den 2�. marts
Vi håber på godt vejr på dagen!!!

Programmet bliver det samme 
som annonceret i februarnum-
meret.

Vi mødes på 
Bilkas parkeringsplads ved 

varmecentralen 
kl 08.30.
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I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE

TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag  . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag  . . .10.00 -15.00PR
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35 Vestsjællands
største udvalg
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Formand: Erling Jensen
Snakagervej 34, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - 28 52 08 70
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Bestyrelsen:
Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

Medlem: Johannes Noval
Sørbylillevej 15, Sørbylille,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88
Mail: johannes@noval.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 20 25 84 25
Mail: mogens@nestel.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
Mail: jens.bruun@skovbo.dk

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 57 88 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Johannes Noval, Sørbylillevej 15, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88 - Mail: johannes@noval.dk

Terrariegruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: perremand@post.tele.dk

Fotogruppen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Havebassingruppen: 
Erling Jensen, Snakagervej 34, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk K
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På gensyn i
Spar Nord Næstved og på
www.sparnord.dk/naestved

Dorte Jappe Buch
dbh@sparnord.dk
25 27 09 55


