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www.akvariestuen.dk
Merkurvej 4b, 4200 Slagelse

Telefon 58 52 05 68

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-tirsdag-onsdag   .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Torsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -15 .00
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 .00 -15 .00
Søndag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lukket

Dette nummer:
• Side 3:  Møder: Hjemmebesøg hos Lis Nordgaard
• Side 4-6: Forår og sommer i klubben
• Side 7: Levende foder - Akvariebladet lukker
• Side 8-10: Marmorkrebsen er løs 
• Side 10: Hjemmebedømmelse 2019, resultater
• Side 11: Akvadage i City 2 den 4.-6. oktober
• Side 12: Program for akvadagene i City 2
• Side 13: Malajsnegle v/Jens V. Bruun
• Side 13: Køge Akvariemesse den 23.-24. november
• Side 14: Dødsfald - Opdrætskonkurrence-resultater
• Side 15: Bestyrelsen - Kontaktpersoner - Kontingentsatser 
Øvrige oplysninger:
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
     Tlf. 9754 1483
  Stof til næste blad: Senest 10. sept. 2019 (udk. i uge 39).

SMS tjenesten
Som medlem af Vestsjæl-
lands Akvarie- og Ter-
rarie Klub kan du få en 
sms tilsendt når en til-
meldingsfrist er »op 

over«, eller vi har et arrangement, 
som f.eks. en fodertur eller lignen-
de, der ikke kan nå at blive annon-
ceret her i medlemsbladet.
Send en sms til Per på tlf. 25 88 33 
54 hvis du vil være med i denne tje-
neste (gælder kun for medlemmer).

Andres aktiviteter i 2019 - oversigt
4./10. til 6./10. Akvadage i CDO v/City 2, Taastrup (se side 11+12).
23./11. + 24./11. Køge Akvariemesse (se side 13).
22. + 23./2. 2020 Vejle Akvariemesse

Se mere på 
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

Støt klubbens annoncører
- de støtter os

Hjemmebesøg hos Lis Nordgaard 
tirsdag den 17. september kl. 19.00
Vi mødes hos Lis kl. 19.00 på adressen Thorsvej 40, 4200 Slagelse.
Efterårssæsonens første møde bliver et hjemmemøde hos Lis Nor-
gaard, der over foråret og sommeren har ændret sit akvarium fra et 
selskabsakvarium til et Malawi-akvarium. 
Vi planlægger at få en god snak om emnerne omlægning af akvarie, 
cichlider og specielt malawicichlider.
Tilmelding til John senest søndag den 15. september kl. 18.00 
på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk.
Angiv ved tilmelding om du har behov for kørelejlighed til besøget.

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
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Prammann
stopper

Se åbningstider og mere info på:

prammann.dk

Kære alle

Jeg har igennem næsten 31 år drevet 
akvariebutik og senere dyrehandel i Slagelse 
og har nu besluttet, at tiden er kommet til at gå 
på pension.
Personalet, min kone og jeg vil meget gerne 
takke for mange gode stunder, samtaler og handler gennem 
alle årene.
Det har været spændende at udvikle en forretning, fra 
beskedne kår i privaten til en stor alsidig dyrehandel.
For os har det altid været vigtig at dyrene havde det godt og derfor har vi altid 
kørt med stramme karantæneregler og dygtigt personale med specialviden 
inden for de givne områder, så kunderne har kunnet få den optimale vejledning 
i pasning og pleje af dyrene.  Noget som I kunder har taget virkelig godt imod.
I dag har vi Bonniekædens største kundeklub med over 2000 medlemmer.
Fremtiden for forretningen er endnu ikke klarlagt, vi håber selvfølgelig at nogen 
ønsker at køre den videre. Men ét er helt sikkert - vi lukker 30.9.2019.
Beslutningen om lukningen skyldes udelukkende at jeg ønsker at gå på pen-

sion. Forretningen er i meget positiv udvikling takket være Jer, og det 
siger vi tusinde tak for.
    Vi siger også tak til Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub for 

mange års godt samarbejde - en klub som jeg var med til at 
stifte i 1993, og som jeg var formand for i de første år.

Med venlig hilsen
Maria og Hans  Prammann

Forår og sommer 2019
Lidt om møder og ture i foråret og sommeren 2019
Marts:
Filmaften hos Birthe og Per
Efter vi havde afviklet generalforsam-
lingn i februar, var vi 5. marts på besøg 
hos Birthe og Per i Bringstrup.
Mødet var pænt besøgt, og vi fik bl.a. 
set en video optaget af hedengangne 
Slagelse Akvarieforening. - Videoen 
beskrev deltagende akvarier i årets 
hjemmebedømmelseskonkurrence.
Derudover så vi en video om opbyg-
ning og tilplantning af akvarie, frem-
stillet af, også hedengangne, Korsør og 
Omegns Akvarieforening.
En, for nogen, nostalgisk, og for alle en 
hyggelig aften.

April:
Butiksbesøg i Slagelse

Lørdag den 13. april mødtes vi på par-
kerinspladsen ud for Akvariestuen på 
Merkurvej i Slagelse. - Der var 13 med-
lemmer, der havde valgt at deltage.
Jacob har et stot udvalg af fisk i sine 
mange og særdeles velholdte akvarier, 
og der var mange af deltagerne der 
handlede fisk og tilbehør i Akvariestu-
en.

Besøget varede en god times tid, og ef-
ter at alle handler var afsluttet, kørte vi 
samlet til Kinavej, hvor den »nye« 
Bonnie-butik er beliggende.

Her blev vi også venligt modtaget, 
selvom vi ikke havde meldt vores an-
komst forud.
Forretningen havde en stor akvariereol 
med et ret smart filtersystem langs den 
ene væg, og et meget stort udbud af di-
verse tilbehør til forskellige hobbydyr i 
det store forretningslokale, der tidligere 
har huset Jem og Fix.
Da vi brød op efter at have set forret-
ningen og handlet lidt, var vi tæt på fro-
kost-tid, så vi enedes om at tage hver til 
sit, med de fisk vi havde købt på turen.

Fortsættes side 6

https://prammann.dk
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Juni:
Forårstur til Zen Garden i Vedde
Torsdag den 6. juni var dagen hvor 
klubben inviterede medlemmerne til at 
deltage i årets forårstur.
12 medlemmer trodsede den truende 
vejrudsigt og mødte op på Zen Gardens 
parkeringsplads i Vedde.
Som vi har oplevet ved et tidligere be-
søg hos Jørgen Nielsen, styrtede regnen 
ned og et kraftigt tordenvejr fór hen 
over den mørkegrå aftenhimmel.
Vi fik dog, trods det våde sommervejr, 
alligevel en rigtig god og hyggelig af-
tenstund ud af det, og vi fik set både 
teknikrum, fisk, den gamle, og den nye 
del af det flotte haveanlæg.
Vi sluttede under havepavillonerne 
med medbragt kaffe/te og dejlig kage, 
som Mette og John havde indkøbt.
Regnen holdt op lige før vi drog hver til 
sit.

August:
Sommerfesten
Desværre måtte bestyrelsen på et møde 
den 6. august konstatere, at der ingen 
tilmeldinger var kommet, men derimod 
flere frameldinger til sommerfesten, 
der var fastsat til afholdelse 17. august.
Bestyrelsen valgte at melde dette ud 
med sms og nyhdsbrev, og samtidig ud-
sætte sommerfesten til senere i august.

Ny dato for sommerfesten
Den nye dato for sommerfesten blev 
fastsat til 
Fredag den 30. august kl. 18.30
hos Henrik og Marianne Steiner på 
adressen Brandholdtvej 16, 4262 Sand-
ved.
Referat fra festen i næste nr. af bladet.

Billeder fra sidste års sommerfest hos 
Helle og Frank

Akvariebladet lukker
Akvariebladets mangeårige redaktør, 
Poul Petersen, skriver i Akvariebladet 
nr. 2, at han har besluttet at stoppe som 
redaktør af Akvariebladet med udgan-
gen af dette år. 
Hovedårsagen er, at han med alderen 
føler det som en større og større belast-

ning at have ansvaret for, at KA’s gamle 
medlemsblad hver gang udkommer til 
tiden, og med læseværdigt stof.
Fra og med 2020 vil Facebook og evt. 
andre elektroniske medier erstatte 
Akvariebladet i kommunikationen ud 
til KA’s medlemmer.

Levende foder  v/Jens V. Bruun
Når jeg i dag vil købe levende foder, får 
man det altid i en plasticpose, der er 
»svejset« samme i begge ender. Det be-
tyder, at man ikke kan vide, hvor længe 
de har svømmet rundt uden ilt tilførsel, 
og dermed er døde. Det har de været 
flere gange for mig.
Det er svært at regne ud hvornår de fri-
ske forsyninger kommer, og man skal 
vist ikke komme lige når forretningen 
åbner. Så er det de hengemte fra dagene 
før.
Det har hele foråret 2019 været stort set 
umuligt at få frisk fangede daphnier. 
Jeg købte en pose i dag fra køleskab 
hos en af forhandlerne, og de var tæt på 
frosne, så ilt forbruget må have været 
lille. De livede for nogles vedkommen-
de op, da jeg 
havde fået 
dem via net 
over i et rent 
glas med vand 
fra den kolde 
hane.
Plastikbehol-
derne er på-
stemplet et fir-
manavn som 

vist ikke var forretningens, men vel en 
fangst distributør. Måske skulle DAU 
tage kontakt til dyrehandler branchen 
for at få en fangst dato og en poseluk-
nings dato på, så vi forbrugere kan 
overveje om foderet er for gammelt. 
Der er også den mulighed at spørge for-
handleren, hvornår ca. han har friske 
forsyninger med levende foder. Det kan 
jo svinge, men et vist rimeligt bud kan 
de vel komme med, så vi kan være der 
når de nye forsyninger kommer.                                
Det kan så være at forhandlerne blive 
mere agtpågivende, hvis de ser at DAU 
overvåger den del af forretningen, og 
evt. offentliggør misinformation til 
kunderne.
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Fanden er løs - det er 
marmorkrebsen også

Dyret på billedet er en marmorkrebs, 
Procambarus virginalis. Marmorkrebs-
en er nu konstateret i den danske natur, 
mere præcist i Karup å og det har skabt 
alarm i Danmark.
Hvorfor kan sådan en lille krebsebasse 
dog skabe så stor uro?
Det ser vi på i denne artikel.

Sådan begyndte det med 
marmorkrebsen
Marmorkrebs er den eneste tibenede 
krebs der formerer sig ukønnet. Den er 
simpelthen i stand til at lave kloninger 
af sig selv.
Pr. definition vil alt afkom være hunner 
da krebsen danner og bærer æg.
Hannen er overflødig hvorfor naturen 
har afskaffet ham.

Det hele begyndte da en tysk akvarie 
importør i 1990’erne importerede et par 
flodkrebs fra Florida, USA.
De to amerikanske krebs var en han og 
en hun og de gjorde det, som krebse-
hanner og -hunner nu en gang kan finde 
på, med det klassiske resultat = et kuld 
unger.
Nogle af disse unger slap ud/blev ud-
satte i den tyske natur og her bredte de 
sig hurtigt.
Nu skulle man tro at krebs fra det tropi-
ske Florida ville bukke under i den ty-
ske vinter, men det gjorde de ikke. De 
blev bare flere og flere.
Snart blev biologerne opmærksomme 
på krebsenes succes.
Biologerne så ikke marmorkrebs som 
en berigelse af den tyske krebse-fauna.

I EU vakte marmorkrebsene også nega-
tiv opmærksomhed.
De spredte sig over store dele af Euro-
pa og ikke nok med det. De fortsatte 
over Middelhavet til Afrika.
I Afrika er marmorkrebs blandt andre 
steder konstateret på Madagaskar, 
sandsynligvis udsatte af mennesker der 
ikke forstår det farlige perspektiv. På 
denne tropeø er levevilkårene særligt 
gunstige, og krebsen breder sig med 
alarmerende hast og udgør en alvorlig 
trussel mod øens enestående endemi-
ske fauna.
Kortet herunder viser hvor marmor-
krebsen har bredt sig i den frie natur.
Iflg. andre kilder er marmorkrebsen 

også kommet til Finland, de baltiske 
lande, Polen og Hviderusland.
Nu kan Danmark sandsynligvis også 
tegnes ind på kortet.
Udenfor Europa er marmorkrebs også 
konstateret i Japan.
I USA har marmorkrebs længe været 
holdt i akvarium. For at undgå fauna- 

forurening er det blevet forbudt i stater-
ne Missouri og Tennessee.
I USA såvel som mange europæiske 
lande og Japan har marmorkrebsen 
længe været et populært akvariedyr li-
gesom den mange steder har været 
holdt i havedam.
Herfra er det uundgåelige sket at enkel-
te er sluppet/udsat i naturen.

Marmorkrebs og lovgivningen
Miljøstyrelsen oplyser:
Marmorkrebs er på EU’s liste over in-
vasive arter og er derfor omfattet af for-
bud mod blandt andet udsætning, trans-
port og udveksling.
Miljøstyrelsen har aftaler med en ræk-
ke organisationer, som må modtage ar-
terne på EU-listen.
På listen over invasive arter finder vi 
også mårhund, stillehavsøsters og hy-
benrose.
Marmorkrebsens latente trussel mod 
ikke mindst den europæiske flodkrebs, 
Astacus astacus, er også, at den kan 
smitte med den dødelige krebsepest.

Sådan lever den i naturen
Krebsen har været populær til akvarie-
hold på grund af dens flotte mønster, 
lave plejeniveau og nemme reprodukti-
onsevne.
Netop fordi den formerer sig så nemt, 
kan der hurtigt komme for mange indi-
vider i et akvarium, og dermed øges ri-
sikoen for, at overskydende eksempla-
rer bliver sat ud i naturen, hvor den 
invasive art hurtigt spredes i vandløb 
eller søer.
Arten er meget hårdfør og kan leve i 
både vandløb, søer, sumpområder, ris-
marker og små vandhuller.
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Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

• et arrangement under DAU Region Sjælland med deltagelse af  
Holbæk  Københavns Akvarieforening, Roskilde 

 Akvarie Klub. 

gælder ikke foredrag 

Den formodes at grave sig ned i mud-
der og vandløbsbrinker i tørkeperioder.
Der vides stadig meget lidt om arten, 
og der er fortsat mange uafklarede 

spørgsmål om blandt andet dens leve-
vis og fysiologi.
Denne stille bæk (billedet tv.) er stedet 
hvor den første marmorkrebs blev kon-
stateret i europæisk natur. Bækken hed-
der Eligastbach og ligger nær landsby-
en Zabeltitz-Uebigau ca. 30 km fra 
Dresden i det østlige Tyskland.
Meget tyder på at en marmorkrebs med 
bugen fuld af æg er blevet sluppet ud af 
en tankeløs person der ikke har kunnet 
beholde dyret. Tidspunktet for opdagel-
sen er 11. oktober 2009.
Medio februar 2019 var der ikke set 
marmorkrebs til salg i Danmark. Vi 
skal tilbage til januar 2008 hvor en føl-
ger på Akvarieviden solgte et kuld un-
ger til 15 kr. stk. 

DM i Hjemmebedømmelse 2019
DAU har afholdt DM i hjemmebedømmelse den 14. april 2019, og der blev fundet 
følgende vindere:
Klasse 2: Johnny Bender Klasse 2: junior: Annika Dietz
Klasse 5: Bent Jacobsen Klasse 15: Jan Lyngdorf

Regionsmesterskaber i Hjemmebedømmelse 2019
DAU Region Sjælland har afholdt hjemmebedømmelse den 31. marts 2019.
Herunder resultaterne fra konkurrencen:
Klasse 2 + Klasse 2 Junior: Klasse 5:
Johnny Bender 80½ point - VINDER Bent Jacobsen 88 point - VINDER
Annika Dietz (junior) 80 p. - VINDER Jan Lyngdorf 84 point
Kenneth Dietz 79 point Ole G. Nielsen 80 point
Allan Roslund 76½ point Thomas D. Kryger 78 point
Arne Toftlev 74 point Kenneth Dietz 75 point

Klasse 6: Klasse 15:
Allan Toftlund 84 point -  Jan Lyngdorf 91 point - VINDER
INGEN VINDER, idet der kun er  Kenneth Dietz 81 point (128 liter)
bedømt et akvarium Kenneth Dietz 80 point (40 liter)

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Køge Akvariemesse 23.-24. nov.
Arrangør af Køge Akvariemesse 2019, 
Michael Jørgensen og Lau Christopher-
sen  skriver først i marts på messens 
hjemmeside, akvariemesse.dk:
Ja så skete det hurtigere end forventet - 
Køgemessen er nu en realitet og bliver 
afholdt d. 23.-24. Nov.
Vi sendte en besked ud i går morges 
som en ”føler” på interessen for 
messen og med de tilbagemel-
dinger vi fik, turde vi allerede 
godt i dag booke hallen selvom 
vi egentlig havde deadline d. 
11/3. Jeg håber virkelig at til-
slutningen bliver lige så god 
over de næste par måneder – så 
får vi alle en god messe!
Så husk at sætte kryds i kalen-
deren d. 23-24 november alle-
rede nu – det bliver godt!

Mere info vil følge det næste stykke tid, 
vi skal lige have sat os ned i teamet og 
drøftet hvad messen skal indeholde og 
om noget måske skal ændres i forhold 
til tidligere år. Nyheder vil blive lagt op 
på facebooksiden akvariemesse.dk og 
inden længe vil vi også oprette en 
egentlig hjemmeside tilknyttet messen.

Malajsnegle  v. Jens V. Bruun
Igennem et længere stykke tid havde 
jeg observeret at mine planter ikke gik 
så godt som tidligere. Det var især de 
store amazon sværdplanter (Echino-
dorus blehri og E. rostratus). Jeg havde 
ikke bemærket noget snegleproblem, 
da posthorns sneglene formerede sig 
fint; så jeg regnede med, at det gjorde 
malajsneglene også. Jeg skrev min før-
ste akvarie artikel om netop malaj-
snegle i bladet Stuekultur januar 1965.
Jeg besluttede at lægge akvariet om og 
derved vaske bundlaget. Da jeg var 
kommet lidt i gang med bundlags skyl-
ning registrerede jeg, at der faktisk ikke 

var nog-
le malaj-
snegle i 
det skyllede 
bundlag.
Jeg havde efterlyst dem 
på Facebooks akvariesiden, 
men det havde ikke givet noget 
svar.
Jeg kontaktede redaktøren af Pragt-
smerlingen, og så fik jeg pludselig et 
glas fuld af snegle, og nu skal vi se om 
det hjælper på plantevæksten, som det 
gjorde tidligere. 

Jens V. Bruun

Program for Akvadagene i City 2 den 4.-6. oktober

Fredag:
Kl. 14.00  Akvadagen åbner

Kl. 16.00    Succes med dit planteakvarie. v/ Hans Ole Kofoed

Kl. 17.00     Hvordan kan vi få et smukt akvarie med kunstige planter og de-
korationer. v/Jan Lyngdorf.

Kl. 18.30   Auktion over sponsorgaver

Lørdag:
Kl. 11.00    Succes med dit planteakvarie. v/ Hans Ole Kofoed

Kl. 12.00  Hvordan kan vi få et smukt akvarie med kunstige planter og de-
korationer. v/Jan Lyngdorf.

Kl. 13.00   »Fangstrejser i Europa«, specielt om vildguppyer 
 v/ Carsten From Andersen
 
Kl.14.30   Fangstrejse til Columbia« v/ Tony Brandt Andersen

Kl. 15.30  Corydoras og L-maller v/Peter Petersen, Den Blå Planet

Kl. 16.45   Auktion over sponsorgaver

Søndag: 
Kl. 11.00   Succes med dit planteakvarie. v/ Hans Ole Kofoed

 Kl. 12.00  Hvordan kan vi få et smukt akvarie med kunstige planter og de-
korationer. v/Jan Lyngdorf.

Kl. 13.00  Fangstrejse i Brasilien  v/ Tonny Brandt Andersen.

Kl. 15.00  Brug af plexiglas i akvariehobbyen v/ Arne Toftlev

Kl. 16.30  Auktion over sponsorgaver

https://www.akvariemesse.dk/
https://www.facebook.com/search/top/?q=akvariemesse.dk&epa=SEARCH_BOX
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.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 
Kim Arleth Tlf. 20 48 90 39 kim-arleth@hotmail com

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

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - Fersk- og saltvandsfisk/-dyr:
Frank Johansen 
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Opdrætskontrol - Cichlider: 
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Tilmelding til aktiviteter – 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

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail.com  

Dødsfald

Sven A. Knudsen.

Storkøbenhavns Akvarie Klub (KAK) 
har mistet deres mangeårige formand, 
og akvariehobbyen har mistet en stor 
akvarist. Sven A. Knudsen blev 73 år 
og af disse var han formand for KAK i 
over 25 år. De akvarister som besøgte 
akvarieudstillingerne i Storkøbenhavn 
har sikkert mødt eller kendt Sven, for 
han var altid at finde på udstillingerne, 
og ofte havde han også arbejdet med 
tilblivelsen af udstillingen. Sven var en 
meget aktiv akvarist, som havde akva-
rier hjemme. Han havde indrettet et 
kontor, hvorfra han kunne udføre sit 
store foreningsarbejde. Udover at være 
formand i KAK har Sven beklædt utal-
lige tillidsposter indenfor akvariehob-
byen så som formand for Dansk Akva-

rie Unions kreds 1 og formand for 
Dansk Akvariedommer sammenslut-
ning. Sven var i mange år formand for 
Kontaktudvalget for de storkøbenhavn-
ske akvarieforeninger og –klubber. 
Desuden var han chefinstruktør på det 
sidste af de gennemførte dommerud-
dannelser. Jeg har arbejdet sammen 
med Sven flere gange. Han var altid vil-
lig til at lære fra sig, og han er bestemt 
en af de akvarister som jeg har lært me-
get fra. Jeg har flere gange haft fornø-
jelsen af, at holde foredrag i KAK mens 
Sven var formand. Der var altid et stort 
fremmøde og det var en meget velfun-
gerende klub. De senere år var Svend 
ikke længere formand i KAK, men han 
var stadig et meget aktivt forenings-
menneske, idet han var aktiv i Dansk 
Handicap Forbund, Handicaprådet og 
som formand for Dagcentret Strødam-
men. Jeg har også på dette område kun-
ne nyde godt af Sven’s gode råd og vej-
ledning. Sven var en altid hjælpsom 
person, og han vil være savnet.
Æret være Sven A. Knudsen minde.

Tonny Brandt Andersen
Dansk Akvarie Union

DAU’s opdrætskonkurrence 2018
Opdrætskonkurrencen 2018 
havde nogle få deltagere og 
den individuelle konkurrren-
ce blev vundet af Søren Lund 
fra Aarhus Akvarieforening 
med 26 opdræt og i alt 192,5 

points. Foreningskonkurrencen blev 
vundet af Vejle Akvarieforening med 

428,5 points. Flest opdræt blev vundet 
af Søren Lund fra Aarhus Akvariefor-
ening med 26 opdræt og Aarhus Akva-
rieforening var den forening som havde 
flest opdræt. 
Der deltog 22 akvarister fra 4 for-
eninger. Holbæk Akvarie Klub. Vejle 
Akvarieforening, Viborg Akvariefor-
ening og Aarhus Akvarieforening.

mailto:kim-arleth%40hotmail%20com?subject=
mailto:larsensbjarnes%40gmail.com?subject=
mailto:larsensbjarnes%40gmail.com?subject=
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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


