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  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 11 okt kl 19.00
i Torvalla Simhall

Program
19.00 MINGEL / SNACK lite om vad som har hänt

och vad som ska hända.

19.30 FISKO för att vinna

MÅNADENS FISK

PROGRAMMET blir ett

FÖREDRAG av

SIMOM STÅLGÄRDE som pratar om

LED-BELYSNING sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN som

JOHAN S. totat ihop och ev. en

AUKTION om där är nåt att sälja.

21.30 MÖTET AVSLUTAS samt

EFTERSNACK för de som vill så.

VÄLKOMMEN     

Tag med en kompis till mötet!
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Hej medlemmar!

Höstsäsongen är officiellt igång och det första mötet är avklarat. Med
tanke på föredragstemat, som tyvärr hör till akvaristiken, så kan det bara
bli roligare. Vi hade en celebritet på besök och temat var fisksjukdomar.
Thorbjörn Hongslo har som bekant tillbringat sin yrkeskarriär på SVA
och är en expert på temat akvariesjukdomar. Nu hoppas jag inte att de
närvarande medlemmarna har fått för sig att titta på sina akvariefiskar
i mikroskop i jakt på syrafasta stavar och andra olustigheter. En anekdot
från mötet: Janne S mindes att han hade köpt akvariegrus av Thorbjörn,
som skulle iväg på fiskfångstäventyr en gång för väldigt länge sedan.

Uppmötet var bra och stolarna räckte med nöd och näppe. En del nya
ansikten dök upp bland alla bekanta ansikten och det var givetvis
trevligt. På återseende hoppas jag. Det var ganska många poster på
mötesauktionen, vilket inte är så konstigt. Växter och fiskar har ju haft
hela sommaren på sig att växa.

Apropå auktioner, så var kanske en och annan av er i Västerås på
akvarieloppis. Nästa tillfälle är Spånga, följt av Örebro – och sedan är
det dags för vår storauktion. Den är på fars dag, d v s söndagen den 12
november och försäljningen drar igång kl. 11:00 (och flera av oss är
givetvis där innan dess). 

Oktobermötet blir lite mindre vetenskapligt, tror jag. Det handlar om
det vi har över våra akvarier, nämligen belysningen. Vi kommer att
prata om LED.

Väl mött!
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September 2017
av Erland Wadsten
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SIMON KOMMER ATT UPPLYSER (ha,ha) OSS OM

LED-BELYSNINGENS FÖR-OCH

NACKDELAR. TROR JAG.
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           SENIORER                                                JUNIORER

Owe Salomonsson  9 p       Ida Arveklint 7 p

Kent Andreasson  7 p       Mateo Medina 3 p

Freddi Anering  7 p

Johan Sandstedt  7 p

Olle Dewe  6 p

Bernd Dinse  6 p

Patrik Hammarlund  6 p

Emil Maier  6 p      LÖSNING FRÅN SIDAN 5:

Tyrone Lundström  6 p      1,X,1,   1,2,2,   X,X,X,   1,2,1

Simon Stålgärde  6 p

Richard Baumann  5 p

Siv Bergström  5 p

Janne Söderberg  5 p

Gurra Bergström  5 p       Gäst: Kristoffer Sandin    6 p

 Sven Rex  3 p       Gäst: Anette Dahl    4 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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http://www.akvarielagret.se
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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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September 2017
av Tyrone Lundström

Vi fick ett föredrag av

Torbjörn Hongslo
till livs på höstens första möte!

Jag har känt Torbjörn i många år och vet att han har ett enormt

kunnande om fisk, både matfisk och det vi har i våra kar. Som

specialist på sjukdomar och parasiter har han jobbat på SVA och

gjort analyser på fiskar med sjukdomssymtom.

I går pratade han om sjukdomar och hur dom ser ut. Inte så

mycket om hur man botar, vilket är förståeligt pga av att man bör

analysera djuret före medicinering för att veta att man är rätt ute. 

Jag råkade vinna Fisco ( fiskbingo) vilket resulterar i ett pris, tre

scalarer och att man måste skriva en artikel. 

Då skriver jag om just scalarer som jag har odlat fram

tiotusentals av som yrkesakvarist.

Efter några år uppstod problem med ungdjuren, dom växte

dåligt och blev sneda och vinda.

Jag frågade Helmut Pinter om råd och han sa åt mig att ringa Dr.
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Göran Molander på universitetet vilket jag förstås gjorde. Han

bad mig komma med tio dåliga fiskar och varnade mig att han var

tvungen att avliva dom för att kunna analysera problemet.

Ett enkelt sätt av avliva var att stoppa upp en nål genom ögat och

mosa hjärnan.

Därefter klippte han ut gälarna och delade upp dem i de fyra

befintliga hjälbågarna som lades under mickroskop. och vipps där

såg man Dactylogyrus som hade ruinerat gälarna fullständigt. Jag

fick beröm för att jag var duktig att odla gälmask.Hur blev man av

med dom då, jo euflavin så var det problemet ur värden. 

T i l l  v a r f ö r

några kullar

k la r a d e  s ig

utan att bli

sjuka, jo enkelt

scalarena hade

e n  e g e n

ställning i ett

eget rum där

jag gjorde rent

att svampfilter

samtidigt, så

där var hygien

dålig hygien.

D o m  s o m

klarade sig var

dom som inte fått plats

utan hamnade i ett annat rum.

11



12



...är det här projektet. Den måttbeställda burken hämtade jag i höstas
och sedan har den fått stå och glo på mig. Nu i somras hade Bernd
glasskärarutbildning med mig och sedan har jag fixat och limmat lite i

mån av tid. Det blir nog
färdigt  snart .  Jag
presenterar ett par bilder
på det innan det har visat
sig att det som var bra i
teorin inte fungerar i
praktiken. Tanken är i
alla fall att vattnet
pumpas ut i akvariet och
sedan rinner tillbaka
genom den lilla springan
i kilen och tar med sig

fiskyngel som får växa upp i lugn och ro. Pumpen täcks av en
blåsvampvägg.

Om det här funkar (det krävs ju också fiskar som tycker om varandra
och lite mysig stämning) kanske jag pratar om det någon gång.
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              SENIORER                                           JUNIORER

Janne Söderberg 105 p Josi Slottensjö 32 p
Bernd Dinse 104 p Ida Arveklint 17 p
Kent Andreasson 103 p Mateo Medina 13 p
Owe Salomonsson 103 p
Tyrone Lundström 102 p
Erland Wadsten   98 p
Johan Sandstedt   97 p
Patrik Hammarlund   92 p
Emil Maier   92 p
Olle Dewe   88 p 75 p
Xerces Persson   83 p
Owe Olsson   80 p
Gunnar Bergström   78 p
Lotta Nyberg   74 p
Richard Baumann   65 p
Daniel Brodin   65 p
Claes-Inge Nilsson   65 p
Siv Bergström   62 p
Lasse Lindblom   61 p
Sven Rex   50 p
Tony Jansson   48 p
Rose-Marie Andersson   44 p
Lotta Slottensjö   37 p
Hasse Severinson   36 p
Niklas Andersson   35 p Freddi Anering 17 p
Daniel Björling   33 p Lasse Omfors 17 p
Yavuz Bekmez   32 p Agneta Severinson 17 p
Simon Stålgärde   30 p Arne Innerström 15 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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Att skriva om storauktionen är nästan som att skriva om julafton och det är
svårt att komma på något nytt att skriva. Mentalt blir det en del återvinning
när man ska få ihop en text om storauktionen. Nåväl, på fars dag är det
återigen dags för HAF:s storauktion, det som jag gärna kallar akvaristjulafton.
HAF var först, men vi är inte störst. Vi drog igång strax efter att Janne hade
”fått” sanden av Thorbjörn och sedan dess har det rullat på. 

I år ska det nog inte några nyheter. Vi är i Söderbymalmsskolan. Förra året
startade auktionen en timme tidigare, d v s kl. 11 och målet är att vi ska vara
klara med utropen kl. 16. Som vanligt behövs det en hel del tomtenissar för
att rodda vår akvaristjulafton. Vi behöver inte bara utropare och löpare, utan
folk vid fastprisbordet och serveringen och lite annat. Bord ska ju också bäras
fram – och sedan ska de tillbaka igen. Även lotter ska säljas och så ska det
städas lite på slutet. 

Jakten på sponsorer och medhjälpare drar igång alldeles strax, men både
sponsorer och medhjälpare får gärna höra av sig självmant. 

Det finns alltid något att förbättra på storauktionen. Jag har några halvgamla
och halvbekanta förslag: 

- Lotteridragningen är en tidstjuv. (Kent kom med den lysande idén om
dragningslista. När lotterna är slutsålda, så har vi dragning i en paus, så att
alla som vill kan kontrollera att det går rätt till. Resultatet presenteras som en
dragningslista och eventuella vinnare kan ställa sig i kö när det blir dags att
hämta ut priserna. Vi sparar åtminstone en kvart på det.) 

- Det kan vara bra med avbytare till löparna (vi behöver reservkassor bl a).

- Utroparna syns kanske bättre uppe på scenen? (Det kan vara att vi kom
fram till att det inte var en så bra idé.)

- Vi bör flytta upp gods på scenen under auktionen, så att bord kan bäras
tillbaka tidigare. 

- Vi kanske borde försöka använda brödbackar för auktionsposterna? (Ja,
men var hittar vi dem?)

- Vi borde förbereda städningen bättre.

- Vi behöver lite bättre organisation och dokumentation.  

Ni medlemmar kanske har andra förslag? 

Hur som helst är storauktionen ett kul och viktigt event för alla
akvarieintresserade, inte bara för HAF, så var inte rädda för att
vara medhjälpare på storauktionen. Den uppmärksamme noterar
att avslutningen var riktig recycling…
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ALLA SOM FYLLER ÅR

OWE
SALOMONSSON

DEN 13 OKTOBER

EVA JONSSON
den 18 oktober

BO PETTERSSON
DEN 18 OKTOBER

STEFAN BERG
DEN 25 OKTOBER
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SÖNDAG  8 OKT 12.00 STORAUKTION I SPÅNGA

ONSDAG  11 OKT 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG  11 OKT 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 24 OKT PRESSTOP TILL 

HAFKVARISTEN 2017-09

LÖRDAG 28 OKT 11.00 STORAUKTION I ÖREBRO

ONSDAG  8 NOV 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG  8 NOV 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHAL

SÖNDAG 12 NOV 11.00 HAF:s STORAUKTION I

SÖDERBYMALMSKOLAN

     V Ä L -           M Ö T T

79 Mateo Medina

Svartbäckens By 277

136 59 Vendelsö

Tel.: 070-260 84 84
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ALLA SOM FYLLER ÅR

LOTTA NYBERG
DEN 25 OKTOBER

Alex & vincent
andreasson

den 28 oktober

OLLE DEWE
den 30 oktober

HANS
SEVERINSON

den 30 oktober
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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.


