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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

2



Onsdagen den 13 dec 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/VÄXT

PROGRAMMET som är en kort

VIDEOFILM. där vi får  titta på

10 SVENSKA AKVARIER. sen blir det

FIKA MED GLÖGG

LUSSEKATTER  mm HAF bjuder!

JULKLAPP  UTDELNING foljs av

TIPSTOLVAN som

SIV B. totat ihop och ev en

DISKUSSION över

VAD SOM KÄNNS VITKTIG och en

AUKTION om där är nåt att sälja

21.30 MÖTET AVSLUTAS samt

EFTERSNACK för dom som vill så

VÄLKOMMEN     
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Hej medlemmar!

Hej medlemmar! Novembermötet hade vi i Janne Westers affär och jag
tyckte att det blev ett trevligt möte utan alltför mycket program, men däremot
med utrymme för spontant akvarieprat (och en tipstolva som gick ”sådär”). De
efterföljande dagarna ägnades åt växtplockning och -packning och på lör-
dagen håvades det en hel del inför auktionen. Jag sålde av en hel del på vår
storauktion. Ett stort tack till alla som var med och hjälpte till. 

Det finns alltid något att fixa till nästa storauktion och en del förslag har
jag fått. Ett förslag är att ge upp kopplingen till Fars dag och ha storauktionen
en vecka tidigare. Folk är tydligen (upplevt) rikare direkt efter löning. Ett
annat förslag var att inte ”gömma” fiket – och det låter ju klokt om det är
meningen att folk ska handla mat i fiket. Ytterligare ett förslag är att ha lite
mer korv (så att den inte tar slut kl. 14 och sprintern Tyrone måste spurta till
centrum och handla mer).

Efter storauktionen har jag ägnat mig åt den tråkigare delen av hobbyn,
nämligen tömning av burkar, rengöring och akvarieutflytt. Tack till
räkhämtarna och tack till Bernds pensionat. Ena ställningen flyttade till en
medlem, så den slapp jag ställa på ”lager”. Tack för det också. Jag räknar med
att vara igång i vår igen. Det känns väldigt tomt utan burkarna. 

På decembermötet kommer Jultomten, så ta med en julklapp värd runt 50
kr, så får du en i retur av tomten.

Väl mött på decembermötet!

4



För 2018
Betalar ni helst före den

31 december 2017
Så får ni vara med om

Utlottningen av ett
PRESENTKORT

till

den 14 februari 19.00
i Torvalla simhall
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November 2017

Av Xerces Persson

  1. Snäckor har vi väl stött på. En är hästsnäckan enligt BBC Earth. Den väger en  

      hel del. Men hur mycket?

1) 2 kg             X) 5 kg            2) 15 kg

  2. Rakknivfisken har ett speciellt sätt att undfly fiender. Vilket?

     1) Gräver ner sig      X) Spelar död och flyter med strömmen      2) Sprutar bläck

  3. Glansfisken är mycket specielll! Den enda fisken som är...

     1) Jämnvarm          X) Växelvarm          2) Extrem låg i sin kroppstemperatur

  4. Hur hittar laxen tillbaka till sin födsloplats?

     1) Via lukten          X) Via strömmar          2) Med magnetiskt sinne

  5. Laxynglet smolt vet de flesta om!, men vad heter stadiet innan?

     1) Tarr          X) Barr          2) Parr

  6. Kuhliål tillhör släktet Pangio, men vilken familj?

     1) Vissögefiskar          X) Nejonögon          2) Nissögefiskar

  7. Var hittar man kuhliålen?

     1) Bland annat i Thailand     X) Bland annat i Taiwan     2) bland annat i Togo

  8. Sabeltandat tiger har man hört talas om. Men enligt BBC IQ fanns en sabeltan-  

      dat fisk. Vilken?

     1) Gädda          X) Öring          2) Tarpon

  9. Månfisken är en trevlig fisk som kan härledas under ordningen:

     1) Abborrartade fiskar          X) Ciklidartade fiskar          2) Silverfiskartade

10. Sebrafisken är en produktiv fisk, men hur många ägg brukar en normal lek ge?

     1) Runt 500          X) Runt 1000          2) Över 2000

11. När leker sebrafisken helst?

     1) På kvällen          X) Mitt på dagen          2) På morgonen

12. Grottfiskar finns litet här och där, men endast en i Europa. Var?

     1) I Polen          X) I Rumänien          2) I Tyskland
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GLÖM INTE ATT TA MED DIN
JULKLAPP (ca 50:-)

  TILL DECEMBER (JUL) MÖTET !
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           SENIORER                                                JUNIORER

Kent Andreasson 9 p       Ida Arveklint 5 p
Niklas Andersson 7 p      
Siv Bergström 7 p
Patrik Hammarlund 7 p
Bo Petersson 7 p
Owe Salomonsson  7 p
Erland Wadsten  7 p                     LÖSNING FRÅN SIDAN 5:
Rose-Marie Andersson  6 p                   X,1,1,  1,2,2,  1ochX,X,1,  1,2,2 
Bernd Dinse  6 p Emil Maier  3 p
Tony Jansson  6 p Lotta Nyberg  3 p
Östen Johansson  6 p Owe Olsson  3 p

Tyrone Lundström  6 p
Gurra Bergström  5 p Gäst:     Gunilla Jansson  5 p
Janne Söderberg  5 p

Yavuz Bekmaz  4 p
Daniel Brodin  4 p
Johan Sandstedt  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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November 2017

av Jan-Erik Söderberg

Trebandspansarmal

Eftersom novembermötet var förlagt till Södermalms Akvarieaffär

spelade vi inte ”fisko” om månadens fisk, utan vinsten lottades ut bland

mötesdeltagarna. Och vem hade turen att vinna? jo ”ständigt denne

Janne”. Priset, som affärsinnehavaren Janne Wester håvat upp, var tre

pigga, fantastiskt söta, trebandspansarmalar.

Pansarmalar kommer från Sydamerika. De har fettfena och skägg-

tömmar och rör sig, som malar brukar, mest på bottnen, men går då och

då upp till ytan för att andas luft. De är dagaktiva, pigga och fredliga

och gillar att gå i stim och rota efter mat i sanden. De vill ha ganska

finkornig, inte vass, sand så att de inte skadar skäggtömmarna. De äter

foder på bottnen till exempel fodertabletter, torrfoder, smulade

fiskbullar och frysfoder men fångar också simmande levande foder.

Corydoras trilineatus är i akvariesammanhang ganska vanlig pansar-

malar, antagligen för att de är så snygga och ganska lättodlade. De finns

i naturen i en stor del av amazonasområdet från Peru i väster, i Brasilien

och ända upp till Surinam i nordost. De är ganska korta och kraftiga,

översållade av små, svarta, oregelbundna prickar på ljus botten. På

bakre delen av kroppen är prickarna ordnade till tre längsgående band
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Ryggfenan har en kraftig, svart fläck. Mina fiskar är två-tre cm men de

kan bli upp till fyra-fem cm. Honorna blir en aning större och kraftigare

än hanarna.

 Vid leken sätter honan sin rom, två till fyra korn i taget, på växterna,

till exempel cryptocoryneblad, eller på glasrutorna eller på filtret. Leken

kan resultera i upp till ett hundatal ägg. Efter leken bör man flytta

föräldrarna till ett annat akvarium eftersom de äter upp de ägg de ser.

Eller annars kan man flytta rommen till ett rent akvarium så kläcks den

bättre. Nyp av växten eller skrapa bort rommen från rutan med ett

rakblad. Ungefär sex dagar efter leken simmar ynglen och äter då

mikromask, artemia eller liknande.

 Trebandspansarmalar passar bra i sällskapsakvariet och är pigga och
trevliga fiskar som rekommenderas.
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              SENIORER                                           JUNIORER

Bernd Dinse 142 p Ida Arveklint 32 p

Tyrone Lundström 142 p Josi Slottensjö 32 p

Kent Andreasson 140 p Mateo Medina 29 p

Janne Söderberg 140 p

Owe Salomonsson 137 p Rose-Marie Andersson 75 p

Erland Wadsten 133 p Sven Rex 66 p

Johan Sandstedt 132 p Lasse Lindblom 61 p

Daniel Brodin 127 p Niklas Andersson 52 p

Patrik Hammarlund 126 p Simon Stålgärde 47 p

Emil Maier 123 p Yavuz Bekmez 46 p

Olle Dewe 116 p Lotta Slottensjö 37 p

Gunnar Bergström 111 p Hasse Severinson 36 p

Xerces Persson 111 p Freddi Anering 35 p

Owe Olsson 110 p Daniel Björling 33 p

Lotta Nyberg 104 p Lasse Omfors 17 p

Siv Bergström   97 p Bo Petersson 17 p

Richard Baumann   82 p Agneta Severinson 17 p

Claes-Inge Nilsson   81 p Östen Johansson 16 p

Tony Jansson   78 p Arne Innerström 15 p
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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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Heter denna “röda phantomtetra” INTE! Det är nämligen en wild-
fångst av en ännu obeskriven art!

Fiskarna fångas i Colombia och är 2-3 cm långa när de leker men bli
större när de odlas i akvarium.

Som  de små tetror de är, så äter de allt som bjuds.

På bilden se ni två wildfångade honor.

Anonymus      
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(Den artikel hitta jag i Akvariebladet Nr 2 från Feb. 1927)

Den 22/1-1927 kl 20.15 ankom till mig i Göteborg 50 st yngel av

Cichlasoma ca. 2 cm stora, avgått från Berlin den 21 /1 på morgonen

samt ”övernattat” i Malmö Fågelaffär för att följande morgon

vidarebefordras. Jag hämtade själv kannan vid järnvägsstationen samt

skyndade mig hem för att glädja mig åt min nyförvärvade skatt.

Temperaturen ute var -5 gr C. Under spänning öppnade jag locket och

fick till min ledsnad se alla fiskarna ligger döda på botten i kannan.

Vattentemperatur  var +9 gr C. En gräslig otur! Jag ansåg mig dock böra

göra de vanliga upplivningsförsöken med tempererat salt vatten (+12 gr

C), vilket jag hällde i kannan, söm för övrigt fick sto varmt. På

morgonen var temperaturen +16 gr C, och alla fiskarna var muntra och

krya. De simma nu omkring i ett akvarium i en stor skara, svartrandiga,

rödögda samt matfriska.  ”E.T”

Anm: Boken ”Akvariet 1927” finns i HAF`s klubblokal.

Viste du :

- -Att första akvarietidskrift i Sverige utgavs i januari  1927 av Edvin

Brorsson, Malmö 

- och i vår bibliotek finns en bok på hela 1927 års utgåva som

trycktes 1976 i 1000 ex         varav varan har nr 247.

- -Att annonsering  1927 kostade 3 kr/gång  för helruta 40 x 50 mm,

helårsannonsör få 30% rabatt.

- -Att det fanns en annons, akvarium (på sockel för värme) 120 x 30

35 cm säljes, pris 65 kr.

- -Att Stockholms Akvarie- & Terrarieförening hade sitt

konstituerande sammanträde den 14 maj 1926.
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ONSDAG 13 DEC 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 13 DEC 19.00 JULMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 26 DEC PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2018-01

ONSDAG 10 JAN 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 10 JAN 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 30 JAN PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2018-02

     V Ä L -           M Ö T T

       38 Anette Dahl                82 Batsagaan Tseren-Ochir

     Bladgränd 9             Bredbyplan 26

  179 62 Senhamra              163 71 Spånga

Tel.: 073-378 63 53          Tel.: 073-425 61 26
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ALLA SOM FYLLER ÅR

ANETTE DAHL
och

IDA ARVEKLINT
den 1 december

SVEN REX
och

ÖSTEN JOHANSSON
den 6 december

TORD GRÄNTZ
den 8 december

BERTIL KLEINE
den 3 JANUARI 
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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.


