
Juni 2017   Nr 6  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 7 juni kl 19.00
i naturen hos Tyrone

Program

MÅNADSMÖTE I “NATUREN” HOS

   19.00 TYRONE Löparstigen 17 V-haninge 

Efter ankomst blir det 
gratis

KORVGRILLNING

POTATISSALLAD

LÄSK, KAFFE  mm

TREKAMP skall vi ha samt en

TIPSTOLVA som gömts i “skogen” av

TYRONE och

MÅNADENS ??? lottas ut.

Kläder

EFTER VÄDRET

GUMMISTÖVLAR lär vi inte behöver i år

  TA MED EN KOMPIS TILL MÖTET

                                                    VÄLKOMNA
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Hej medlemmar!

Nu börjar det hända saker. Sedan ungefär en vecka går jag utan mössa

och nu har t o m kortbyxorna kommit fram. Så sakteliga närmar vui oss

sommaren vädermässigt (och inte bara enligt kalendern). Den

organiserade akvaristiken brukar ha sommarlov, men inget hindrar att

man själv kanske tar tag i något akvaristiskt projekt som har fått vänta.

Under sommaren finns det ju också en del fiskmat i olika pölar och

dammar och det brukar fiskarna gilla. Själv får jag vara försiktig med

mygglarver, eftersom de flesta fiskarna i mina akvarier har så små

munnar att det slutar med myggodling inomhus och jag har fått veta att

det inte är så populärt hemma.

För några dagar sedan sa en Hemiloricaria beni-hane till mig att

avsluta ett projekt som har fått vänta alldeles för länge. Så då avslutade

jag äntligen det. Om det blev något vettigt av det vet jag

förhoppningsvis senast i höst. Jag har redan visat en halvhemlig bild av

det – och lite längre bak visar jag några bilder till. som jag har 

Junimötet håller vi traditionellt hos Tyrone i ”kungliga exklusiva

Tungelsta”. Om några av era fiskar har haft vårkänslor (eller varit

uttråkade av väntan på våren) så har det kanske resulterat i ungfisk. I

sådana fall får ni gärna ta med er en odlingsrapport, så att det äntligen

kan bli ett odlingslotteri. 

Väl mött på mötet.
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Maj 2017
av Owe Salomonsson
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April 2017
av Bernd Dinse

Eller kanske H. Rhodostomus/Petitella georgiae

Rödmunstetra

Ni som var på aprilmöte undrar kanske hur det har blivet månadens fisk utan

fiskot som vi inte hann med?

Så här är det: Jag köpte in fiskarna och tog de hem till lokalen. Där simmar

de nu (med lika många tillköpta) i största akvariet som vi ha där.

De kommer så klart från Sydamerika, Rio Negro och Rio Meta. (fish base)

Längd ca 4cm, pH 5,0-6,0 (gäller odling), 23-26 C.

Bör hållas större stim om 10-15 st. i stora burkar, 8-10 st. i mindre sådana.

De äter all de kan få ner och är inte de minsta skygga att ta för sig även bland

de stora fiskarna vid matningsdax.
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Nej, något föredrag kommer Tyrone inte att hålla denna kväll!

Däremot är han (och hans fru) värden för vårens sista möte före

sommar uppehållet.

Som traditionen

föreskriver blir

det korvgrillning

och potatissallad

Jag skulle tro att

någon till och

med bakat en ka-

ka till kaffet.

Det blir tre-

kamp mellan lag

och vi letar ef-

ter tistolvs-lap-

par som Tyrone

själv har utplase-

rat på familjens

familjens tomt.

Alla är välkom-

men med god

aptid gott hu-

mör.

Vi ses sen igen

i september.
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           SENIORER                                                                 JUNIORER

Daniel Brodin  12 p Josi Slottensjö 4 p
Janne Söderberg  12 p
Kent Andreasson  11 p
Johan Sandstedt  11 p
Lotta Slottensjö  11 p  
Erland Wadsten  11 p
Olle Dewe  10 p
Bernd Dinse  10 p
Emil Maier  10 p
Tyrone Lundström  10 p
Owe Olsson    9 p
Xerces Persson    9 p     LÖSNING FRÅN SIDAN 5:
Richard Baumann    8 p     X,2,1,   1,X,2,   1,1,X,   X,1,X
Patrik Hammarlund    8 p
Classe Nilsson    8 p Rose-Marie Andersson    6 p
Lotta Nyberg    7 p Gurra Bergström    7 p
Lasse Omfors    7 p
Siv Bergström    6 p Gäst:   Mattias Wacker  12 p

  

                                                         

         Lövåsvägen 40 Broma
                         TEL. 08-80 80 80

   www.akvarielagret.se 

250 kvm MED FISK OCH TILLBEHÖR

ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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Ola har utmärkt sig förtjänstfullt inom

akvariehobbyn inom nästan alla tänkbara

områden och under flera decennier. På

föreningsnivå har han varit aktiv i både

Stockholms Akvarieförening och

Bollmora Akvarieklubb; i den senare

bland annat som ordförande, flitig skribent

i klubbtidningen, aktiv vid organiseringen

av utställningar och andra evenemang

samt som föredragshållare. Speciellt kan

han nämnas som initiativtagare till

inventering av den lokala fiskfaunan i

Tyresö kommun liksom en utställning om

kommunens fiskar på biblioteket.

På riksnivå har han deltagit i SARFs styrelsearbete periodvis. Han har

gjort flera insamlingsresor i Asien och sedan hållit uppskattade föredrag

om resorna, om forslevande fiskar, om odling och mycket annat.

Professionellt odlade han akvariefisk under många år, han var sedan

försäljare i Zoobutik och passade samtidigt på att sprida djupare kunskap

om akvariefisk och värvade samtidigt många medlemmar till hobbyn.

Sedan en tid tillbaks jobbar han nu med uthyrning av akvarier.

Hans långa erfarenhet av hobbyn och av fiskar, parad med en skepsis

mot påstådda sanningar, nyfikenhet samt ett lagom mått av ödmjukhet

har gjort honom till en av landets verkliga auktoriteter inom hobbyn.

För SARF:s styrelse

Erik Åhlander
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Jag tänker gärna efter en gång extra och när det sedan är gjort, så tänker
jag efter en gång till. Om det handlar om hobbyrelaterade saker, så får
projekten i tillägg kanske vänta ytterligare någon tid, eftersom mer
tvingande saker får gå före.

Nåväl, nu har jag något som kanske är färdigt. Det hela började med
att jag surfade på akvariesidor och upptäckte något spännande, som
kunde underlätta uppfödningen av yngel (vad jag som ”nästan-icke-
odlare” ska med det till). Materialjakten började i Sverige, men där tog
det stopp ganska snabbt. Istället fick det bli ett plexiglasrör med en
diameter på ca 10 cm från Tyskland (tack eBay) och ett finmaskigt nät
från Kina (tack Aliexpress). Min eBay-historik påstår att jag köpte
plexiglasröret för över ett år sedan, så ja, det går långsamt.

Hur som helst fick jag en ledig söndag och kunde följa med en
gammal kompis till ”hans” hobbylokal och äntligen såga upp
plexiglasröret i passande bitar – och med det avklarat var det inte så
mycket mer kvar. Det finmaskiga nätet skulle på och jag behövde bara
hitta ett passande lim. Det lyckades på andra försöket. Nu hade jag en
plexiglasrörsstump med ett nät i ena änden. Bygger knäppgöken en håv
undrar säkert en och annan. Det som behövdes nu var något som fick
det hela att flyta och till det tog jag liggunderlag och skar längs med
insidan på en annan rörstump och tryckte in plexiglasröret med nätet i
liggunderlaget och skar loss den biten. Efter det var det dags för
vattentest. Det hela flöt faktiskt och sedan fick det simma i en godislåda
tillsammans med lite mossa och en räka i några veckor. Räkan
protesterade inte, så det hela verkade vara ok.

Nu behöver man även – vid sidan av fiskar med ”vårkänslor” – en
luftpump, luftslang och en syresten. Testpiloten är en Hemiloricaria
beni-hane som ruvar på ägg i ett plaströr (alltså check på fisk med
vårkänslor) och det bubblar i röret, så resten har jag också.
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Eftersom jag inte vet hur utfallet kommer att bli, nöjer jag mig med
den här medvetet halvluddiga beskrivningen. Men jag kan ju nämna att
personen som har utvecklat den här yngelburken heter Ernst Schmidt (så
nu kan de nyfikna börja googla). Här några bilder på det hela i tur och
ordning. 
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              SENIORER                                           JUNIORER

Janne Söderberg 66 p Josi Slottensjö 32 p
Owe Salomonsson 65 p
Kent Andreasson 64 p
Bernd Dinse 64 p
Tyrone Lundström 62 p
Johan Sandstedt 62 p
Lasse Lindblom 61 p
Daniel Brodin 59 p
Erland Wadsten 59 p
Emil Maier 58 p
Patrik Hammarlund 57 p
Olle Dewe 56 p
Tony Jansson 51 p
Xerces Persson 51 p
Claes-Inge Nilsson 50 p
Owe Olsson 50 p p
Gunnar Bergström 49 p
Lotta Nyberg 49 p
Rose-Marie Andersson 44 p
Sven Rex 37 p
Lotta Slottensjö 37 p
Niklas Andersson 35 p
Richard Baumann 34 p
Daniel Björling 33 p Lasse Omfors 17 p
Yavuz Bekmez 32 p Agneta Severinson 17 p
Siv Bergström 30 p Arne Innerström 15 p
Hasse Severinson 18 p Simon Stålgärde 14 p

 DIN ZOOHANDLARE I HANDENS CENTRUM    

Fåglar, Fiskar,Smådjur, Tillbehör
Mon-fre    10.00-19.00

Lördag     10.00-17.00

Söndag     11.00-17.00
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Här kommer en Apistogramma från Paraguay. På bilden se vi en wild-

fångat hane. Anmärkningsvärd är ögonfläckarna ovanför pannan. Ovan-

lig för Apistogramma arterna!

Borelliin (även detta otypiskt) är ganska okänslig vad vattenvärdena

beträffar. De bör dock gå ett par månader i ouppvärmda akvarier.

Man (även Frun) håller en hane med flera honor tillsammans.

De är grottlekare och honorna gör de mesta arbete vid uppdragning av

yngelkullen.

Vid parhållning, om den lyckas, kan även hanen ta del i yngelvården.

Anonymus 
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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN

Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet

                                 

                                      

       4

             
        Klockbatteri byte 20:-

                    Välkommen
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  ALLA SOM FYLLER ÅR

CLAES-INGE NILSSON 
den 6 juni

BENGT
LJUNGSTRÖM

den 14 juni

MAUD
 GULLBERG ÅKESSON

den 30 juni

LOTTA SLOTTESJÖ
den 6 juli

ARKADIUS KARLSSON
den 13 juli

TYRONE LUNDSTRÖM 
den 13 juli
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ONSDAG  OBS  7 JUNI   19.00 MÅNADSMÖTE HOS TYRONE

TISDAG         29 AUG PRESSTOPP TILL

HAFKVARISTEN  7 - 2017

ONSDAG  13 SEP 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG  13 SEP 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

     V Ä L -           M Ö T T
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 ALLA SOM FYLLER ÅR

KLAUS THEDE
den 15 juli

OLA ÅHLANDER
den 2 augusti

ÅSA CARLSTRÖM
den 15 augusti

RICHARD
BAUMANN
den 16 augusti

MIKAEL KLEIN
den16 augusti

JOSI SLOTTENSJÖ
 den 22 augusti
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Ordförande:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08
Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65
Vice Ordförande:   DANIEL BRODIN 073/ 600 44 18
Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32
Bibliotekarie: TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35
Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61
Odlingansvarig:   DANIEL BRODIN 073/ 600 44 18
Ledamot:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83
Ledamot:   DANIEL BJÖRLING 072/ 506 96 49
Suppleant: PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79
Suppl. o Redaktör: BERND DINSE 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.


