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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 2018
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Onsdagen den 10 jan kl 19.00 
i Torvalla simhall 

Program
19.00 FÖRENINGSSNACK lite om vad som har hänt

och vad som ska hända.

FISKO för att vinna

MÅNADENS FISK

PROGRAMMET som är

 PATRIK HAMMARLUND som pratar om

LABYRINTFISKAR

FIKA MED SNACK följs av

TIPSTOLVAN som

KENT A. totat ihop o följs av

MINGEL och en

AUKTION om där är nåt att sälja

ca 21.00 MÖTET AVSLUTAS samt

EFTERSNACK för dom som vill så.

Tag gärna med en vän till mötet!

VÄLKOMMEN     
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Hej medlemmar!

Jag hoppas att inte julskinka, ”Jansson”, sylta och annan julmat har hamnat i

akvarierna. Den här julens tema har varit Juleribbe, Farsekake, Medisterkake och

annat smått och gott – så ni kan ju fundera på var jag har tillbringat julen. Jag hoppas

att det blev några dagars avkoppling på er? Jag hoppas att era fiskar också har det bra?

Om ni var bortresta några dagar, så fick kanske fiskarna den där bantningskuren, som

en och annan av oss funderar lite kort på efter jul- och nyårshelgen.

Nyårsafton har nog varit när ni läser det här, men ett och annat nyårslöfte kanske har

rört fiskarna? Kanske är det stora odlingsambitioner på gång? Jag vet inte vad det

officiella resultatet blev av våra organiserade odlingar? Det var nog lite si och så med

att rapportera lyckade odlingar. Kanske blir 2018 bättre? 

Mina ambitioner för 2018 blir att få igång några burkar igen. Fiskodlingen får då

fiskarna stå för. Lite ”yngelvård” kommer det hur som helst att bli under våren. 

Strax är det möte igen och jag hoppas på att se många av er där. I februari följer

årsmötet, som förhoppningsvis kan klaras av hyfsat snabbt. En intressant nyhet är f ö

att vi har valt att flytta lite på vår loppis. Loppisen är den 3 mars. Jag hoppas att en

hel del av er har något att sälja, men också har tid och lust att vara med och hjälpa till.

Loppisen är ju en ganska kortvarig grej, men vi är som vanligt beroende av

medhjälpare. 

Det får vara allt för den här gången, för det är säkert dags att äta igen. Vad ska man

annars göra i jultider, särskilt när man är akvarielös. 

Jag vill tacka er medlemmar för HAF-året 2017. Väl mött på januarimötet. Patrik ska

     prata labyrintfiskar.
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December 2017
av Siv Bergström
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För 2018
Har ni naturligtvis redan

betalat!
Inte det?

Gör det då snart för att
underlättar arbetet med

bokföring o tidningsarbete

till

den 14 februari 19.00
i Torvalla simhall
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PATRIK HAMMARLUND

Labyrintfiskar är Gura-

mis eller tvärtom, eller

hur? 

Att där är många fler

arter av denna djurgrupp

är i alla fall några av oss

bekant med.

Patrik vet säkert mer om

detta och delar sitt vetan-

de med oss som kommer

till årets första månads-

möte den tionde januari i

Torvalla simhall.

Kom! Det blir en

givande upplevelse!
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December 2017
av Damien-Alexander Osmund

Xiphophorus Maculatus
Musse Pigg-Platy

Man säger att nybörjartur existerar & det måste jag faktiskt hålla med om då

det var allra första akvarium-mötet för mig. Hade aldrig hört talas om Fisko

tidigare, men kul var det & vann gjorde jag också. Vinsten blev Musse Pigg-

Platy en fisk som tillhör som slutet i namnet, familjen Platy. Ett lätt

kännetecken är att bakdelen ser ut som Musse Piggs huvud & fisken är en

vanlig, lättskött liten krabat. Platy generellt är en av dom vanligaste

akvariefiskarna  & kräver inte speciellt mycket för att de skall ha det bra. Man

finner dessa i det varma Centralamerika & i fångenskap ska man gärna ha två

honor till varje hane för att

undvika att en ensam

hona blir jagad hela tiden.

För att honorna ska få

extra lugn & ro, som

“rekommenderas” bör man

ha tillräckligt med växter i

akvariet där de kan

gömma sig från hanarnas

gunst.  De är levande-

födare, lever i stim & kla-

rar sig på vanligt fiskfoder

som grund men för att

dom ska bli välnärda kan man slänga i lite levande mat som räkor då och då.

Platyn ska matas lagom för att den ska må som bäst och har de inte hunnit ätit

upp allt inom några minuter så betyder det att den övermatas. Annars

angående maten så är matning två gånger om dagen det allra bästa. Av min

erfarenhet här nu i några veckor med mina nya fiskar så rekommenderar jag

att lägga glas över så att de inte hoppar ur. De blir lätt rädda och hoppar högt,

plus att de är väldigt nyfikna och hoppar gärna ut nattetid. Annars en väldigt

social fisk som gärna kommer fram och hälsar. Jag är supernöjd med mina

nya fiskar och fler kommer det bli.
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           SENIORER                                                JUNIORER

Kent Andreasson 7 p

Owe Salomonsson 7 p      

Bernd Dinse 6 p

Patrik Hammarlund 6 p

Owe Olsson 6 p    LÖSNING FRÅN SIDAN 5:

Bo Petersson 6 p   2,1,2,   X,2,1,   2,2,1,   X,1,X,

Johan Sandstedt 6 p                   

Simon Stålgärde 6 p Emil Maier 3 p

Janne Söderberg 6 p Gurra Bergström 2 p

Erland Wadsten 6 p Classe Nilsson 2 p

Richard Baumann 5 p

Olle Dewe 5 p

Tyrone Lundström 5 p

Damien Osmund 5 p

Xerces Ppersson 5 p

Niklas Andersson 4 p

Sven Rex 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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              SENIORER                                           JUNIORER

Bernd Dinse 158 p Ida Arveklint 32 p
Tyrone Lundström 158 p Josi Slottensjö 32 p
Kent Andreasson 157 p Mateo Medina 29 p
Janne Söderberg 156 p
Owe Salomonsson 154 p Lasse Omfors 17 p
Erland Wadsten 149 p Agneta Severinson 17 p
Johan Sandstedt 148 p Östen Johansson 16 p
Patrik Hammarlund 142 p Arne Innerström 15 p
Emil Maier 137 p Damien Osmund 15 p
Xerces Persson 136 p
Olle Dewe 131 p
Daniel Brodin 127 p
Owe Olsson 126 p
Gunnar Bergström 125 p
Siv Bergström 114 p
Lotta Nyberg 104 p
Richard Baumann   97 p
Claes-Inge Nilsson    93 p

Sven Rex   80 p
Tony Jansson   78 p
Rose-Marie Andersson   75 p
Niklas Andersson   68 p
Simon Stålgärde   63 p
Lasse Lindblom   61 p
Yavuz Bekmez   46 p
Lotta Slottensjö   37 p
Hasse Severinson   36 p
Freddi Anering   35 p
Daniel Björling   33 p
Bo Petersson   33 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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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

ONSDAG 14 FEB 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 14 FEB 19.00 ÅRSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 27 FEB PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2018-03

LÖRDAG       3 MARS 11.00 AKVARIELOPPIS

I SÖDERBYMALMSSKOLAN

     V Ä L -           M Ö T T
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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

15



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.


