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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 13 juni kl 18.30
i naturen vid Gålö Havsbad
OBS

Program

OBS

MÅNADSMÖTE I “NATUREN”
GÅLÖ HAVSBAD
18.30

VÅRMÖTE

Efter ankomst blir det
gratis

STEKT KYCKLING
POTATISSALLAD
LÄSK, KAFFE mm
TREKAMP

skall vi ha samt en

TIPSTOLVA

som

ERLAND W.

totat ihop och

MÅNADENS ???

lottas ut.

KLÄDER

efter vädret

GUMMISTÖVLAR

lär vi inte behöver i år ?

TA MED ERA BARN (BARN) TILL MÖTET

VÄLKOMNA
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Hej medlemmar!
När ni läser de här raderna, så har jag förhoppningsvis blivit en
riktig akvarist igen.
Nu är sommarvärmen här och efter att ha svurit över kyla och
tråkigt väder, så svettas vi och smyger kanske i skuggan. Och som
akvarist funderar man kanske återigen över hur varmt det kan bli
i akvarierna under en värmebölja.
Majmötet var mer speciellt än våra möten normalt brukar vara. Vi
fick en specialvisning i Fjärilshuset. Ett stort tack till Owe
Sandström, som bjöd in oss, och till Erland, som ordnade det hela.
Mer om det på annat ställe i tidningen.
Junimötet hålls förhoppningsvis utomhus ”Söder om Söder om
Söder”. I skrivande stund är det inte helt klart var vi ska vara, men
platsen kommer givetvis att meddelas. Efter det är det mötespaus
ända till september. Akvaristiken rullar dock på som vanligt 24/7.
Passa gärna på att gå ut med håven till lämpligt (fiskfritt)
vattendrag och fånga levandefoder till era fiskar. Varje mygglarv
i en fiskmage är ju till glädje för både fisk och människa. Med
tanke på hur mycket mygg, som stör en på sommaren, så borde
Sverige helt klart ha fler akvarister,
Väl mött på mötet!
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Maj 2018
av Janne Söderberg
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SENIORER

JUNIORER

Kent Andreasson
Patrik Hammarlund

12 p
12 p

Alexander Andreasson
Vincent Andreasson

Xerces Persson
Johan Sandstedt

12 p
12 p

Erland Axel W adsten
Olle Dewe

12 p
10 p

Bernd Dinse

10 p

Lösning från sidan:5

Tyrone Lundström

10 p

X,2,1, 2,X,1, X,1,2, 1,2,X

Emil Maier
Damien Osmund

10 p
10 p

Owe Salomonsson
Simon Stålgärde

10 p
10 p

8p
4p

Siv Bergström
Ewa Klimczak

9p
8p

Gurra Bergström

6p

Rose-Marie Andersson
Anette Dahl

7p
7p

Arne Innerström
Richard Baumann

6p
3p

Lövåsvägen 40 Broma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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VID

Kör mot Dalarö, sväng höger vid handelsboden
sen vänster mot Gålö Havsbad
VÄLKOMMEN
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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
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eller

Onsdagen den 16 maj åkte strax över 20 HAF:are ”hem” till Owe
Sandström – och den i dessa dagar så aktuelle Gustav III; det var
ju sistnämnde som instiftade Svenska Akademien. Han tog även
initiativ till Hagaparken, där Fjärilshuset ligger (och grundade
Högsta domstolen gjorde han också).
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Sommarvärmen hade redan infunnit sig och jag var dum nog att
inte dricka tillräckligt innan jag åkte in och inte heller hade jag
med mig någon dricksflaska. Så jag anlände redan med
skallebank. Och i tillägg var jag tillsammans med Owe S. del i
eftersläntrargänget.
Vi blev mottagna av Owe Sandström, som är
en man med många strängar på sin lyra (känd
från ”Hur gör djur?” bl a). Att hans dygn enligt
hans utsago hade 26 timmar kunde möjligtvis
vara en delförklaring till allt han har hunnit
med och fortfarande hinner med. Att han är en
briljant och rolig föredragshållare torde vara
känt. Vi hade en rundvandring på någonstans
runt två timmar och den innefattade både sötoch saltvatten – och även djur på land, t ex
olika sköldpaddsarter och fjärilar (det heter ju
Fjärilshuset). Gitarrockorna lyste dessvärre med
sin frånvaro.
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En tipstolva hann vi också med. En liten anekdot i
sammanhanget. Mötet innefattade räkning av Jätteguramier. Den
som är nyfiken på antalet kan vända sig till HAF:s Patrik H (och
numera även Owe Sandström).

Ni som inte var där missade verkligen något. Owe Sandström är
som sagt en underållare av rang – och därtill med sakkunskap. För
min del kändes det kanske en aning demotiverande, efersom jag
morgonen efter själv skulle iväg och hålla föredrag. Det var inte
lika kul…
Jag låter bilderna tala för sig.
11
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TEXT

BILDER
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SENIORER

Patrik Hammarlund
Johan Sandstedt
Janne Söderberg
Kent Andreasson
Tyrone Lundström
Erland Wadsten
Bernd Dinse
Owe Salomonsson
Emil Maier
Xerces Persson
Olle Dewe
Simon Stålgärde
Lotta Nyberg
Siv Bergström
Anette Dahl
Owe Olsson
Rose-Marie Andersson
Gunnar Bergström
Richard Baumann
Daniel Brodin
Tony Jansson
Damien Osmund
Hasse Severinson
Ewa Klimczak

JUNIORER

65 p
64 p
64 p
63 p
62 p
62 p
60 p
60 p
58 p
58 p
57 p
57 p
53 p
52 p
47 p
47 p
46 p
46 p
43 p
42 p
38 p
33 p
19 p
18 p

Alexander Andreasson
Vincent Andreasson
Jakob Slottensjö

18 p
14 p
13 p

Arne Innerström
Lotta Slottensjö
Agneta Severinson
Peter Zetterberg
Sven Rex

16 p
16 p
15 p
13 p
13 p

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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Ett spännande möte är på gång i Kungälv 6-8/4-2018
Under en lång tids förberedelser har 8st personer från Göteborgs
Ciklid-och Akvariesällskap, planerat och knopat ihop en hel helg
fullspäckat med föredrag och roliga inslag för alla akvarieintresserade
personer som tog sig tid att åka och lära sig mer om fiskhållning och om
akvaristikens möjligheter och hemligheter.
Det blev många föredrag med duktiga föredragshållare som var
inbjudna från USA, England, Tyskland och naturligtvis från Sverige.
De gav oss en fantastisk intressant och spännande resa i sina föredrag
om Ciklider och hur de lever i sina naturliga habitat. Resor på de stora
floderna från Tangayika-och Malawisjön visades upp, snäcklekare och
deras beteenden och temperament. Berättelse om monsterfiskar och hur
channor hålls i blomlådor på balkongen bland sumpväxter. Färgerna
som framträder på dessa små Channor är helt makalöst vackra, något
helt annat utöver de färger som fiskarna har i våra vanliga akvarier.
Snäckor, räkor och akvariets små nyttodjur fick framträda i dagens ljus.
Hur du lyckas med bra fiskhållning och hur får jag Kampfisken att
trivas och varför ser den ut som den gör i färg och form?
Ciklidhobbyns historia fick sig en intressant uppläsning i historien.
De 6 nycklarna om att hålla akvaristik fick inleda helgen och det gav
mig personligen många fina tips.
Vi forslades fram och tillbaks mellan två byggnader mellan föredrag,
luncher, lotterier, kafferaster och alla var så vänliga, medgörliga och
följde strömmen så fint mellan huskropparna.
Tre stycken företag fanns på plats som sålde prylar inom akvariestik i
en liknande taxfreeshop och delade med sig av sin kunskap om
akvarieskötsel och diverse prylar som en akvarist behöver för att få det
att fungera på fin och trevlig nivå.

14

En trevlig Bankett hölls på lördagskvällen med trevlig mat och dryck
och efteråt för den som orkade hålla sig på benen kunde använda benen
i rytmiska rörelser på dansgolvet. Inte helt fel då det var mycket
stillasittande inslag under helgen.
Mitt under sorlet av
glada röster under middagen, får vi ta del av utnämningen och prisutdelningen av 2017 års Oskarian som delades ut av
Tyrone Lundström och
han bad naturligtvis tidigare Oskarianerna som
var på plats att rada upp
sig för allas beskådan.
Strax efter avslöjar
Joakim Tryland en person i styrelsen för NCS
(Nordiska Ciklidsällskapet) vem som blir
hedersmedlem i föreningen med livstids medJOHN ROSENSTOCK
lemskap, Pia Johansson,
blev OSCAR 52 år 2017
Apistogramma drottningen från Borås.
Kungälvsträffen blev en mycket trevlig och minnesvärd helg och inte
allra minst till dem många sponsorer som var med och gjorde det
möjligt för alla med akvariefisk på hjärnan att åka hem igen något
klokare, fler idéer och otroligt mätta efter all god mat som serverades.
Enligt rykten och förhoppningar kommer nästa Ciklidstämma att hållas
i Uppsala.
Vid den glada bokstavspåsen //

Anette Dahl
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Akvariets Oscar för 2017 har gått till John Rosenstock.
I början av 1970-talet var han med och bildade Scandinavian
Killifish Association (SCAN), en dansk killiförening som 1979
gick samman med Svenska Killisällskapet (SKS) och då bildades
Skandinaviska Killisällskapet (SKS).
John har suttit i SKS styrelse som ordförande (2004-2008), vice
ordförande 2008-2012, 2014-) och som redaktör för Killibladet
(1987-1988, 1992-1999, 2007-2014).
John har hållit föredrag i både danska och svenska
akvarieföreningar samt även varit inbjuden föredragshållare i
bland annat Spanien och USA. Han har gjort ett antal
insamlingsresor till Afrika.
Han är en internationell auktoritet på släktet Nothobrachius.
Nothobranchius
rosenstocki
har blivit uppkallad efter
honom.
Han är sedan 2016
hedersmedlem i SKS.
Erik Lind Larsen till vänster,
John Rosenstock till höger.
Foto: Maud Rosenstock
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ALLA SOM FYLLER ÅR

DAMIEN OSMUND
den 7 juni

MATEO MEDINA
den 10 junu

BENGT LJUNGSTRÖM
den 14 juni

MAUD
GULLBERG ÅKESSON
den 30 juni

LOTTA SLOTTESJÖ
den 6 juli

ARKADIUS
KARLSSON
den 13 juli
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ONSDAG

13 JUNI

19.00

MÅNADSMÖTE VID
GÅLÖ HAVSBAD

TISDAG

28 AUG

ONSDAG

12 SEP

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

12 SEP

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

25 SEP

ONSDAG

10 OKT

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

10 OKT

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

LÖRDAG

27 OKT

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2018-07

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2018-08

STORAUKTION I ÖREBRO

V Ä L -

MÖTT

53

EWA KLIMCZAK
Skogsbacken 33
172 41 Sundbyberg
Tel: 073-627 20 98
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ALLA SOM FYLLER ÅR

TYRONE LUNDSTRÖM
den 13 juli

KLAUS THEDE
den 15 juli

OLA ÅHLANDER
den 2 augusti

RICHARD
BAUMANN
den 16 augusti

MIKAEL KLEIN
den16 augusti

JAKOB SLOTTENSJÖ
den 22 augusti
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HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
c/o Johan Sandstedt Maria Röhls Väg 5 128 63 Sköndal
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 2019
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
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MÅNADSMÖTEN
hålls andra onsdagen varje månad, första onsdagen i juni, inga
möten i juli och augusti.
Tid och plats se under “inbokat” i
HAFKVARISTEN.

