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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 november 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

JANNE SÖDERBERG som pratar om 

ODLING AV .....FISK sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN som

OWE S. totat ihop och följs av

AUKTION om där är nåt att sälja.

21.30 MÖTET AVSLUTAS samt

EFTERSNACK för dom som vill så

TA MED EN AKVARIST TILL MÖTET!

VÄLKOMMEN     
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Hej medlemmar! 

Nu börjar det dra ihop sig till storauktion. Några av oss värmde upp lite på
Spångaauktionen och när ni läser det här, så har säkerligen en och annan (eller
ännu fler) varit på Örebroauktionen. Jag hör tyvärr inte till den skaran. Tiden
räcker liksom inte till – tyvärr! Men någon gång ska jag få till det.

Auktionerna brukar vara trevliga tillställningar och även om man inte köper
något (eller säljer), så hinner man träffa många likasinnade och prata fisk. Det
gäller särskilt om det inte är den egna auktionen. På storauktionen hoppas vi
fortfarande på ytterligare hjälp från er medlemmar. Var inte rädda för att
anmäla er. Som medarbetare har man ju inte sällan den fördelen att man ser
posterna bättre. Det gäller givetvis främst för utropare och löpare.

Från Spånga fick jag med mig trevliga fisksamtal, en påse Bucephalandra-mix
(jag var givetvis tvungen att köpa mixen), Pogostemun stellata ”Octopus”, fin
Sötvattenstång och två Clownkillies. Några dagar senare kom Daniel förbi med
ytterligare åtta stycken Clownkillies, så nu jag har ett ordentligt gäng. Och jag
ser skillnad på de två olika lokaliteterna. Brandbergs-clownerna är distinktare
svartvita och har ett hetsigare temperament än dem från Magelungens västra
strand.

Min tidigare nämnda mysteriefisk växer vidare. Om Kilfläcksrasboraodlingen
i kilakvariet behöver vi däremot inte prata.

Väl mött på storauktionen och mötet! Komprimerat körschema för
storauktionen:

LÖRDAGEN den 10 november i Söderbymalmsskolans aula.
Runt kl. 8:30 låser Emil upp och det första gänget är där före kl. 9:00
och börjar bära ner bord till aulan och till fastprisbord
och servering. Kl. 9:30 startar inlämningen, kl. 11:00
startar storauktionen – och sedan rullar det på. Kl.
16:00 har vi förhoppningsvis ropat färdigt och det
återstår bara lite städning och annat.
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Oktober 2018
av Simon Stålgärde

1 .Vad kallas med ett finare ord ett kar som inrymmer både vatten och land?

       1-Terrarium                  X- Palundarium                      2- Herbarium

2  Vilken akvarieräka är störst av dessa?

1-Cardina cantonesis sp tiger                   X- Caridina multidentata Amano                     
2- Macrobrachium assimense

3  Om du mäter vattnets lösta salter/hårdhet elektroniskt visas svaret i någon av dessa    
   jämförbara parametrar?

       1-ohm/amphere              X-Millisiemens/PPM                2- µ(my) /ångström

4  Vilken snäcka förökar sig inte i sötvatten?

       1-Malaysisk sandsnäcka              X-Elefantsnäcka               2- Zebrasnäcka

5  Du behöver sänka akvarievattnets Ph-värde, vad bör du undvika av dessa              
alternativ?

      1-Mangroverötter & eklöv      X-Korallsand & kalksten      2-Torv & alkottar

6  Vilken av dessa akvarieväxter är en ”kultiverad” framodlad form?   

     1-Microsorum pteropus ”Windelöw”            X-Pistia statiodes ”musselblomma”                
      2-Cryptocoryne affinis

7  I butik får du syn på en vacker Peruansk smycketetra som blir 3cm,                              
 Ph 5-7,temp24-28c

    Vad är viktigt att tänka på?

     1-Att akvariumet kan va för stort för en så liten fisk 

     X-Mitt kranvatten kan vara för hårt för en Peruansk fisk

      2-Att alltid ha i ett par nävar grovsalt innan man släpper i nya fiskar 

8  Vad utmärker Betta channoides?

  1-Den är romspridare   X-Den är munruvare   2-Den fäster  rommen i grottans tak

9  Du har ropat in ett ancistruspar på auktion, vad är viktigt att set till i ditt kar?

     1-Att det finns flytväxter att gömma sig i   X-Att det finns en grotta för parning                 
     2-Att det finns rötter att äta

10 Hur länge beräknas vårt lilla fiskfoderdjur artemia ha funnits som art?

     1-100 tusen år                       X-10 miljoner år                      2-100 miljoner år

11 Vilken killifisk kommer inte från Afrika?

       1-Apysemion Australe ”lyrstjärtskilli 

       X-Epiplatys annulatus “clownkilli”

       2-Austrolebias nigripinnis “svartfenad pärlkilli”

12 Cikliderna ”Geophagus” på latin,ingår i vilket samlingsnamn på Svenska?

       1-Jordätare                                      X-Maskätare                             2-Grottätare
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              SENIORER                                           JUNIORER

Janne Söderberg 126 p Alexander Andreasson 18 p
Erland Wadsten 122 p Vincent Andreasson 14 p
Tyrone Lundström 120 p Jakob Slottensjö 13 p
Patrik Hammarlund 118 p
Owe Salomonsson 118 p
Kent Andreasson 116 p
Bernd Dinse 116 p
Emil Maier 112 p
Olle Dewe 110 p
Siv Bergström 109 p
Xerces Persson 106 p
Johan Sandstedt   97 p
Simon Stålgärde   94 p
Owe Olsson   93 p
Gunnar Bergström   92 p
Lotta Nyberg   79 p
Anette Dahl   63 p
Daniel Brodin   61 p
Rose-Marie Andersson   60 p
Richard Baumann   56 p
Tony Jansson   38 p
Diana Ekman   34 p Arne Innerström 16 p
Damien Osmund   33 p Agneta Severinson 16 p
Hasse Severinson   19 p Peter Zetterberg 16 p
Ewa Klimczak   18 p Anneli Adonis 15 p
Lotta Slottensjö   18 p Åse Eriksson 15 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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September 2018
av Xerces Persson

 Kampfisk

Ja då var ju sommaren tillända. Hösten här och allt kan hända (tydligen).

Efter endast fem drag i fiskot fick jag alla fyra rätt. Det blev en påse Platy.

Men då jag skrivit om dom förr om jag kommer ihåg rätt. Så efter att sett

 på ett av  Attenboroughs program om bla Kampfisk, valde jag den istället.

Vetenskapligt namn:

Betta splendens

Tidigare vetenskapligt namn:

Betta trifasciata

Betta pugnax

Familj:

Osphronemidae

Handelsnamn:

Kampfisk, Siamesisk kampfisk

Utbredning:

Thailand, Kambodja

Kampfisken är en skumbobyggare och bygger sitt bo i ett hörn av akvariet
eller bland flytväxter.
Hanen är extremt aggressiv och då inte bara mot andra hanar (hanar är
omöjliga att hålla ihop) utan även mot honor och andra likartade fiskar. Man
kan visserligen hålla ett par ihop (eller då ännu hellre många honor till en
hane), men då krävs ett mycket större akvarium. Vill man hålla en hane ihop
med andra arter (som inte är likartade) skall akvariet minst vara på 90
cm/120 liter.
Akvariet skall vara tätt planterat, men med simutrymme och en del flytväx-
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ter. Den trivs bäst i ett lågt akvarium där det finns gott om gömställen
i form av stenar och rötter.

Av tradition har den siamesiska kampfisken importerats och odlats
som akvariefisk i många år, redan då akvariehobbyn var ny i Europa på
1800-talet fanns kampfisken med. 1892 importerades arten till
Frankrike och 1897 till England enl Attenborough. Vildformen
förekommer fortfarande i naturen, den är mindre aggressiv, har inga
slöjfenor, och förekommer  nästan bara i grönblå nyanser. Viltformen
förekommer sällan eller sporadiskt i zoobutiker då efterfrågan på
dessa fiskar är relativt liten. Kampformen är den som används i
Thailand på tävlingar, där två hannar släpps ihop och slåss tills den ena
dör (eller det står klart vem som är vinnaren). Oftast kortfenad, och
avlas på aggressivitet.

Slöjformen (slöjkampfisk) som framför allt i Amerika, men även i
Europa, ställs ut på tävlingar där fiskarna bedöms efter sin skönhet.
Den förekommer i stort antal färger, och typer av slöjfenor. Även
honor kan ha lite slöja, samt starkare färg. Även slöjformen har en
framtonad aggressivitet.

Cikliderna i Tanganyika slåss på liknande sätt dock mycket sällan med
dödlig utgång.

Man har sett att det finns cirka 26 000 olika genuppsättningar bland
arten. 

Det finns för närvarande ca 78 betta arter (antalet ändras ofta, då
man hittar nya Betta-arter hela tiden).

Betta splendens har en livslängd på 2 till 3 år. Det finns fall där arten
har blivit upp till 10 år, detta är dock en raritet. Betta splendens blir 6-
7 centimeter långa. På senare år finns det en variant som kallas
”Giant”, som har blivit riktat framavlad för att nå en längd på uppemot
12 centimeter.

Betta splendens äter allt standardfoder, även om levande foder som
Artemia och mygglarver är en favorit.
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Betta splendens ska ha en medeltemperatur på 25 till 29 grader.

Honor av arten kan man ha tillsammans i ett akvarium rent generellt.

Det tar några timmar för en hane att bygga ett bo.

Hanen kramar rommen ur honan genom att vika sig dubbel omkring
henne. Honan hamnar i trans och när hon släpper sin rom befruktar
han den.

Sedan plockar han upp romkornen och spottar upp dom i sitt skumbo
medan honan kvicknar till. När leken är avklarad jagar han bort honan
och vaktar rommen med sitt liv som insats.

Så fort ett romkorn ramlar ner så plockar han upp det och spottar
tillbaka det i boet. Efter ca 24-36 timmar kläcks äggen och pyttesmå
yngel hänger i skumboet.
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          SENIORER                                                                 JUNIORER

Janne Söderberg  11 p

Kent Andreasson  10 p

Patrik Hammarlund  10 p

Owe Salomonsson  10 p

Erland Axel Wadsten  10 p           Lösning från sidan:5         

Daniel Brodin    9 p    X,X,X,  2,X,alla,  X,X,2,  2,1,1,

Diana Ekman    9 p

Tyrone Lundström    9 p

Emil Maier    9 p

Siw Bergström    8 p

Bernd Dinse    8 p

Xerces Persson    7 p

Gurra Bergström    6 p

Olle Dewe    6 p

Lotta Nyberg    5 p

Owe Olsson    5 p

Richard Baumann    3 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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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN

Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet

                                 

                                      

       4

             
        Klockbatteri byte 20:-

                    Välkommen
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LÖRDAG 10 NOV  11.00 STORAUKTION I HANINGE

ONSDAG 14 NOV 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 14 NOV 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 27 NOV PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 10-2018

LÖRDAG   1 DEC AUKTION I UPPSALA (prel.)

ONSDAG 12 DEC 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 12 DEC 19.00 JULMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 25 DEC PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 1-2019

     V Ä L -           M Ö T T
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ALLA SOM FYLLER ÅR

SIMON STÅLGÄRDE
den 23 november

LOTTA NYBERG
den 25 november

TILDA
VEUM-SANDSTEDT

den 25 november

SVEN REX
den 6 januari
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Ordförande:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08

Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65

Vice Ordförande:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83

Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32

Bibliotekarie: TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35

Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61

Ledamot:   PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79

Ledamot:   SIMON STÅLGÄRDE 076/ 135 68 56

Suppleant: DANIEL BRODIN 073/ 600 44 18

Suppl. o Redaktör: BERND DINSE 070/ 752 47 46

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
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.


