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Nr 4

Årgång 42

Vi kör en tipstolva under varje månadsmöte = 10/år. De åtta bästa
resultaten räknas. Du får 10 poäng för närvaron = inlämnat
tävlingslapp och 1 poäng för varje rätt svar. Du får alltså mellan 10
och 22 poäng varje gång du deltar.
Vinnaren i en tävlingsomgång gör nästa månads frågor, dock bara
en gång/år. Några tipstolvor bör göras av juniorer.
Du måste ha deltagit minst sex gånger för att kunna bli totalsegrare
till årsslutet.
Vi delar ut ett pris i senior- och ett i juniorklassen. Dessutom lottas
det ut ett pris bland alla som deltagit minst åtta gånger.
LYCKA TILL 2017
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Onsdagen den 12 april kl 19.00
I TORVALLA SIMHALL
Program
19.00 FÖRENINGSSNACK

lite om vad som har hänt
och vad som ska hända.

FIKA MED FISKO

för att vinna

MÅNADENS FISK.
PROGRAMMET

utgörs av

MIKAEL THOLLESSON.

som pratar om

VARFÖR GÖR FISKAR SOM DE GÖR?
FIKA MED TIPSTOLVAN

som

JANNE S.

totat ihop och följs av

AUKTION

om där är nåt att sälja.

21.30 MÖTET AVSLUTAS

samt

EFTERSNACK

för dom som vill så

TA MED EN VÄN TILL MÖTET!
VÄLKOMMEN
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Hej medlemmar!
Ytterligare en månad har gått och vi närmar oss sommaren. Just nu har vi
haft ett par varmare dagar och vi har lämnat vintertiden (eller normaltiden
som den petige påpekar) och har sommartid. Att ha måndagsföreläsning kl.
8 ute på Frescati innebär alltså kl. 7 och det är så klart jobbigt för en nattuggla
som mig. Mina akvarier slipper tidsomställningen, så nu kan jag titta på
fiskarna en timme längre på kvällen.
Snart är det möte igen och jag hoppas på att se så många av er som möjligt,
men samtidigt inom rimliga gränser, eftersom möteslokalen ändå har ett
begränsat antal platser. Mötena brukar vara trevliga och det brukar dessutom
finnas ett och annat intressant på mötesauktionerna också. Och alltid behöver
man något akvarierelaterat.
Jag hoppas att era fiskar har vårkänslor och att vi får se resultat i form av
odlingsprotokoll och kanske en påse på en mötesauktion. Det kan ju i sådana
fall vara bra att göra lite reklam i förväg om man ska ta med sig lite speciell
fisk, så att eventuella intressenter får chansen att förbereda mottagningen
hemma.
Vi ses på mötet!

Välkomna!
.

ETT PÅGÅENDE PROJEKT
Se på bilden och gissa vad det ska bli
av det hela… Om det funkar så
kommer jag nog berätta om det och om
det inte funkar, så är det ytterligare en
erfarenhet…
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Mars 2017
Av Lars Lindblom
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Dr. Mikael Thollesson

Oskar L slår jag på trumman för.
Han kommer till oss och berättar varför fiskarna ser ut som dom gör.
Mycket mer än
så vet jag inte
men jag har hört
Mikaels föredrag
många gånger
tidigare och dom
är alltid intressannta.
Mikael
är
Zo o l o g m e n
pratar så folk
förstår på ett
mycket underhållande sätt och
hans bilder går
i n te a v fö r
hackor.

Se fram mot ett givande föredrag gott folk.
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Utan att gå in på några detaljer om varför, så vill jag meddela att jag
är på jakt efter några Corydoras sp. CW 009 ”Green Laser”. 3-5 djur
vore passande. Jag tror att det finns en del sådana i Örebro-trakten, men
jag är intresserad av att hitta några på närmare håll, så hör gärna av er
till mig om ni har några eller vet var jag kan få tag på dem. Tack på
förhand!

DIN ZOOHANDLARE
I HANDENS CENTRUM
Fåglar, Fiskar, Smådjur, Tillbehör
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Mon-fre

10.00-19.00

Lördag

10.00-17.00

Söndag

11.00-17.00

SENIORER
Janne Söderberg
Owe Salomonsson
Kent Andreasson
Bernd Dinse
Erland W adsten
Patrik Hammarlund
Tyrone Lundström
Daniel Björling
Olle Dewe
Johan Sandstedt
Emil Maier
Xerces Persson
Richard Baumann
Tony Jansson
Owe Olsson
Lotta Nyberg
Simon Stålgärde
Rose-Marie Andersson

JUNIORER
12
11
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
4
3
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Lösning från sidan: 5
1,2,2, X,1,X, 2,1,2, X,2,1

Lövåsvägen 40 Broma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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Mars 2017
av Simon Stålgärde

Kejsartetra
Fisko-lyckan slog plötsligt till och jag blev till min
förvåning med en påse att ta hem.
I förhållande till många andra är jag på flera sätt en grön
akvarist och har för närvarande 3 kar igång (och en
liten2L burk med växer) jag började för ca 2 ½ år sedan
med Asieninriktning men har blivit mer och mer
intresserad av Sydamerika. Det akvaristiska intresset är
för mig även en lisa för själen, en upplyftande ljuspunkt
under den mörka tiden på året. Mitt intresse för växter är
också stort, när jag för snart 2 år sedan startade upp ett
240l kar anlade jag det med 2-3 cm jord under sand och
grus på de tilltänkta växtzonerna utan att ännu läst något
om Walstad, enbart lite om lowtec (dvs ren jordbotten, som
jag förstod att det inte skulle gå att flytta några växter i)
och rackarns vad det började växa, jag hade inte använt
någon mager kaktus jord som ju är att rekommendera, jag
skördade ca 10l växter i veckan när allt rotat sig, i dag är
tillväxttakten lugnare men ändå god.
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Jag har några Kerritetror (Inpaichthys Kerri) sedan förut,
de är snarlika men mindre, och som små individer kan de
vara svåra att se skillnad på, men Kejsartetran saknar
fettfenan på ryggen framför stjärten som Kerriteran har,
för att höja sammanblandningsrisken i handeln förekommer Kerritetran även benämnd som blå kejsartetra, så
titta noga, Kejsartetra kan även förväxlas med Nematobrycon lacortei Regnbågstetra som har en mer triangulär
ryggfena.
Kejsartetran är en vacker fisk som jag tycker ser ganska
robust ut med något litet drag i formen som påminner om
en miniatyr tonfisk.

Hanen hos kejsartetra är större och får en stjärt med 3
spetsar, och är mer färggrann än honan, ryggfenan
avsmalnande bakåtböjd.
Kejsartetran stammar i det vilda från Colombia, Rio San
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Juan och Rio Atarto med flera flodsystem i de sydöstra
delarna. Vattnen den föredrar är lugnt flytande och
bakvatten med svaga strömningar.
Rekommenderade vattenvärden: Temp 23-27 C pH 5.07.5 Hårdhet:18-215 ppm
Kejsartetran är en lugn och fredlig stimfisk som passar
med tetror, corrydoras, L-malar och andra lugna fiskar.
Den vill ha partier av tät vegetation och flytväxter som
skärmar en del av ljuset, karet bör vara minst 70 cm långt,
gärna längre för att de ska komma till sin rätt.
De äter torrfoder men som med de flesta fiskar är levande
foder= fest, fryst går an det med, dafiner och cyklops.
De föryngras genom att lekpar placeras i odlingskar med
svag belysning och luftdrivet svampfilter med antingen
raster, sötvattentång, mossa eller lekmopp att sprida
rommen i, temp höjs till 26-28 grader C.
Efter lek som kan varar i några timmar tas lekparet upp
och ca 1-1 ½ dygn kläcks ynglen.
De ges infusioner den första tiden och kan ta micromask
eller artemia när de blivit frisimmande vid 4-5 dagar.
Med lite tur kan enstaka yngel överleva bland vuxen fisk
om bottenvegitationen är tät.
Källor:
Akvariets lexikon upplaga 4

www.zoopet.com
Samt fritt översatt från www.seriouslyfish.com

Simon
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Vi har ju en del medlemmar i HAF. Man kan vara med av olika
skäl, t ex för att man är intresserad av att träffa likasinnade i
verkliga livet, för att man anser föreningsverksamheten inom
hobbyn är viktig, för att läsa vår eminenta tidning och få rabatter
i olika affärer, eller av någon annan grund. Många av er är
ständigt återkommande på mötena, men några av er vet jag inte
om jag har träffat, så det kan kanske vara värt att berätta något om
ett möte.
Vi brukar inleda mötet med (o)organiserat prat om allt möjligt
och vad som händer inom akvaristiken. De riktigt oorganiserade
dyker upp lite tidigare för att hinna prata ännu mer. Efter det
brukar vi gå över till HAF:s variant på bingo, nämligen Fisko.
Försten med fyra i rad lodrätt eller vågrätt (absolut inte diagonalt)
ropar fisko. Om jag mot förmodan skulle vinna, så är det fisk som
jag av någon anledning inte kan ha, troligtvis för att de kan få för
sig att käka småttet som jag har hemma. Skriva artikel får jag ändå
göra. Och skriva artikel är den lilla motprestationen för
fiskovinnaren. På sistone har det varit pansarmalar, Fjärilsciklider
och Kejsartetror som månadens fisk. Självklart har de inte hamnat
hos mig…
Efter det brukar vi ha något föredrag. Ofta är det av en
utomstående, men vi har även en hel del intern kompetens, så
förra mötet var det Kent som berättade om sina Indienresor – och
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givetvis om fiskarna han fick med sig hem. Det var lite enklare
med införsel av fisk förr i tiden och med att ha med sig vatten i
kabinen. Kent var så ”oldschoolig” att det var diabilder.
Vi hinner även med fika och löst prat om allt möjligt inom
akvaristiken. Och givetvis har vi även en tipstolva. Vi tävlar under
hela året och ofta slutar det med att en viss Janne vinner.
Vi brukar avsluta mötet med en mötesauktion. På förra mötet
hade jag kastat en del väster som hade fått konstiga alger och var
i behov av alla möjliga växter. Jag hade tur för jag fick med mig
Ludwigia repens (tack för fina växter, Simon), ett skott av
Heteranthera zosterifolia (tack för plantswappingen, Janne), tre
plantor av Nuphar japonica (de gick på tok för billigt, tack Bernd)
och sedan var jag klar har jag för mig. Andra tävlade om att ropa
”20” först, eftersom Jannes vita mygglarver såldes för max 20 kr.
I tillägg såldes också en del fina ”Windeløv” och fina Rundstjärtsguppy som har vuxit upp i Hjorthagen. Men några fiskpåsar
fick tyvärr vandra hem. Den HAF-medlem som har ett akvarium
redo för Diskus hade nämligen kunna göra riktiga kap. Den
Diskus-odlande HAF-medlemmen, som jag nu låter vara anonym,
fick dock ta med sig ungdjuren hem igen. Men vi som var där vet
vem man ska prata med om man är sugen på fina Diskusar och har
akvariet för det. Så av flera grunder kan det vara värt att gå på
våra möten.
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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN
Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet
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Klockbatteri byte 20:-

Välkommen
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ALLA SOM FYLLER ÅR

LASSE OMFORS
DEN 4 APRIL

KENT ANDREASSON
DEN 10 APRIL

OWE OLSSON
DEN 16 APRIL

JOHAN SANDSTEDT
DEN 16 APRIL

JANNE SÖDERBERG
DEN 19 APRIL
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ONSDAG

12 APR

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

12 APR

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

25 APRIL

ONSDAG

10 MAJ

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

10 MAJ

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

23 MAJ

ONSDAG

7 JUNI

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 5-2017

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 6-2017
19.00

V Ä L -

MÅNADSMÖTE HOS TYRONE

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

TOMMY ÖSTER
DEN 24 APRIL

DANIEL BJÖRLING
DEN 28 APRIL

ALGOT VALO
DEN 3 MAJ

SOMWANG BERG
DEN 4 MAJ

JAN OLSON
DEN 8 MAJ
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Ordförande:
Kassör:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Bibliotekarie:
Klubbmästare:
Odlingansvarig:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppl. o Redaktör:

JOHAN SANDSTEDT
EMIL MAIER
DANIEL BRODIN
LOTTA NYBERG
TYRONE LUNDSTRÖM
OWE OLSSON
DANIEL BRODIN
KENT ANDREASSON
DANIEL BJÖRLING
PATRIK HAMMARLUND
BERND DINSE

070/ 745 30 08
070/ 832 57 65
073/ 600 44 18
073/ 969 50 32
073/ 396 69 35
070/ 875 76 61
073/ 600 44 18
070/ 264 23 83
072/ 506 96 49
070/ 572 91 79
070/ 752 47 46

HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
Johan Sandstedt Ekebergabacken 2b 123 63 Farsta
E-mail: apistojohan@hotmail.com
Plusgiro 21 13 89 - 2
Hemsidan: www.haningeakvarieforening.se
MEDLEMSAVGIFTER
Medlem 200:Avgiften kan sättas in på föreningens
Juniorer 25:- för 2016
plusgirokonto eller betalas till kassö(Ej fyllda 18 år)
ren under något månadsmöte.
HAFKVARISTEN
är medlemsbladet för:
HANINGE AKVARIEFÖRENING
Redaktör och ansvarig utgivare är:
Bernd Dinse
Södra Jordbrovägen 169 137 62 Jordbro Tel: 070 / 752 47 46
E-mail: hafkvaristen@comhem.se
Manuskript skall vara redaktören till handa senast: se “Presstop”
i tidningen under “Inbokat”. För sakinnehållet i artiklar svarar
författaren. HAFKVARISTEN får citeras om källan anges.
MÅNADSMÖTEN
hålls andra onsdagen varje månad, första onsdagen i juni, inga
möten i juli och augusti. Tid och plats se under “inbokat” i
HAFKVARISTEN.
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