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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 14 mars 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

TYRONE LUNGSTRÖM och

KENT ANDREASSON som ger

TIPS sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN som

DANIEL B. totat ihop och följs av en

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!

Bara några korta rader från mig den här gången.

Årets influensa pockar fortfarande på uppmärksamhet.

Nu den 3 mars är det ju loppis och jag hoppas att vi ses

där. Och sedan är det månadsmöte igen.

För min del har året börjat torftigt ur ett

akvaristperspektiv. Jag har missat årets första möten

och jag är fortfarande torrlagd. Jag ska bättra mig, för

det går ju inte att ha en ordförande utan akvariefisk.

Väl mött på loppisen och mötet. 
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Februari 2018
av Tyrone Lundström

 1. Neontetror är blå och röda, har dom svårt att bestämma sig. På vems matsedel i naturen

står dom?

1) Malawiciklider   X) Diamantciklider   2) Scalarer

 2. Fiskar med runda munnar som dom suger sig fast med. Vad kan man med stor säkerhet

 säga om dom?

1) Är herbivora   X) Är limnophila   2) Lever i strömt vatten

 3. Fiskar kan ha både röda och vita muskler i sin kropp samtidigt. Till vilken nytta?

1) Dom användes so växellåda, olika fart   X) Snyggare   2) Kamoflage

 4. Hajar har ingen simblåsa! Hur håller dom sig på rätt nivå?

1) Måste simma oavbrutet   X) Fenorna fungerar som vingar   2) levern är stor o fet

 5. Några tetra arter har nån form av yngelvård. Vilken av dessa?

1) Indisk glastetra   X) Stänktetra   2) Sorgmanteltetra

 6 Att odla (för mig) nya arter har alltid intresserat mig. Efter lek så har vi kläckningstid och

tid för att konsumera gulesäcken. Vilka av dessa har snabbast kläckning?

1) Eldstjärt   X) Palettciklid   2) Kongotetra

 7. Detta är viktigt att veta på grund av:

1) Att ha rätt foder färdigt   X) Plocka bort föräldrara   2) Ha rätt inredning

 8. Fiskar har ju en tendens att få stora numerärer i sina kullar om man tex jämför med

flodhästar. Mängden yngel beror på vilken strategi dom anväder. Vilken av dessa grupper

får störst kullar?

1) Munruvare   X) Frilekande   2) Ungfödare

 9. När vi ändå är inne och nosar på odling: Vad är en höinfusion?

1) En höbale   X) En hötapp i vatten med nån droppe mjölk i   2) Lieslaget hö

10. Grografi igen! Barber hittar vi i:

1) Asien   X) Sydamerika   2) Australien

11. Tetror hittar vi i:

1) Afrika   X) Sydamerika   2) Centralamarika

12. Och pust, sista frågan. Bolbitis hittar vi i:

1) Afrika   X) Austrlien   2) Asien

5



6



2 erfarna akvarister ger sina kunskaper vidare i form av

Alla är välkomna den 14 mars 19.00
i Torvalla simhall
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           SENIORER                                                                 JUNIORER

Janne Söderberg  11 p

Daniel Brodin  10 p

Bernd Dinse  10 p

Tony Jansson  10 p

Owe Salomonsson  10 p             Lösning från sidan:5

Erland Axel Wadsten  10 p       2,2,1,   2,X,1,   1,X,X,   1,alla,1  

Kent Andreasson    8 p      

Siv Bergström    8 p

Olle Dewe    8 p

Patrik Hammarlund    8 p

Emil Maier    8 p

Simon Stålgärde    8 p

Lotta Nyberg    7 p

Gunnar Bergström    5 p

Owe Olsson                       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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På Spångaauktionen i höstas kom jag över
en faksimilutgåva av den första årgången av
tidskriften Akvariet från 1927. Jag kommer då
och då att återge några pärlor ur denna
skattkammare. Jag återger dem ordagrant, för
att ni ska få den rätta stämningen.

                          Här är den första:

av
Edvin Brorsson

De växter, som stått i akvariet under vintern, börja skjuta på allvar, och snart

är syreomsättningen normal. Detta är den månad, då man med största

framgång kan plantera nya växter. Syrebristen kan man alltså praktiskt taget

säga hava upphört. Avkomman från en del levandefödande tandkarpar har nu

rätt lätt att skaffa sig en del näring från växtriket. Ävenledes kan man börja med

att taga yngel efter cichlider, labyrintfiskar m. fl. Ty under vackra dagar påträffar

man rätt ofta daphnier eller cyclops.

  Erland

DIN ZOOHANDLARE

                   I HANDENS CENTRUM 

                                                         Fiskar    

                                                                            Smådjur

                                                                  Tillbehör

   Mon-fre    10.00-19.00
    Lördag     10.00-17.00      
    Söndag     11.00-17.00
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 Februari 2018
                                 av Owe Salomonsson

Det känns lite genant att vinna fisko när det är jag som drar lapparna med de
olika fiskarna. Det är andra gången på ungefär 20 år så rent statistiskt kanske
jag är ursäktad. Det är ju Emil som lägger ut lapparna på bordet så jag kan
glädja mig över vinsten, tre pansarmalar, med gott samvete.

Nu simmar malarna glatt omkring i mitt sällskapsakvarium. Jag har haft
pansarmalar tidigare. Kanske skall jag se om jag kan få dem att leka så
småningom. I så fall skall jag ändra vatten så att de tror att det är början på
regnperioden. Det är nämligen då de leker i sina hemmavatten som är belägna
från Colombia ända till La Plataregionen i Sydamerika.

Malarna lever i grunda, oftast lugna, vatten med mjuka bottnar men kan
också förekomma i strömmande vatten. Maskar och insekter är favoritföda 

men den kan också ha inslag av  
vegetarisk kost.

Pansarmalarna har förutom syre-
upptagning via gälarna också så kallad
tarmandning. De går då upp till ytan
och tar in luft. Detta kan ske   ganska
ofta.

När malarna leker står honan
underhanen och tar in mjölke i sin
mun. Hon samlar upp rom mellan sina

bröstfenor och spolar ned mjölken över den. Sedan fäster hon rommen på ett
substrat, i akvarier ofta på glasrutan. Detta sker i flera omgångar.

Metallpansarmalen är en trevlig liten fisk som dessutom är en renhållare som
samlar upp matrester från botten. Jag kanske skaffar några
fler eftersom de gärna vill simma i en grupp om fem eller
sex individer.
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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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Här ser vi en liten botia som är nära släckt med schackbrädes-
botian (A.sidthimunki).

De är hemma i Laos, Thailand och Kina men kommer till Europa
som odlad från Singapor m m.

De blir sju-åtta cm totallängd.

Är, förmodar jag, allätare som botior brukar vara.

Mer vet jag inte om arten, kolla på nätet!

Anonymus 
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ONSDAG 14 MARS 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 14 MARS 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 27 MARS PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2018-04

ÖNSDAG 11 APR 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 11 APR 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG  1 MAJ PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2018-05

ONSDAG 16 MAJ 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 16 MAJ 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

     V Ä L -           M Ö T T

  64   György Stuber

          Ringvägen 1

        134 60 Ingarö

     Tel: 076-285 12 33
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ALLA SOM FYLLER ÅR

GUNNAR BERGSTRÖM
DEN 14 MARS

MATS KÄRRSTRÖM
DEN 16 MARS

SUNE BERG
DEN 22 MARS

MAUD SVEDIN
DEN 2 APRIL

LASSE OMFORS
DEN 4 APRIL
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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.


