Februari 2020

Nr 2

Årgång 45

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 i mötet.
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 2020
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KALLELSE TILL

Onsdagen den 12 Feb 19.00
i Torvalla simhall
Program
19.00

SAMLING MED FÖRSNACK
FISKO

om vem som får

MÅNADENS FISK

som följs av

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

sen

PROGRAMMET

som är

JOHAN SANDSTEDT
SINA CRYDORAS

som berätter om
sen

TIPSTOLVAN

som

KENT A.

kommer med samt

PRISUTDELNING OCH

21.30

LOTTDRAGNING.

och en

AUKTION

om det finns något gods

MÖTET AVSLUTAS

samt

EFTERSNACK

för dom som vill så

VÄLKOMNA
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Hej ungdomar
Torvalla får äran av att vi kommer dit 12/2 och varje onsdag mellan
månadsmötena så träffas vi (18.30-20.00) en liten klick och bara bubblar lite och tar en fika. Man kan fördjupa sig i nåt ichtiologist eller bara
snacka skit
Det drar ihop sig till årsmöte. Brukar bli en kort behandling av
gällande dagordning. Speciellt när inga motioner kommit in och
valberedningen redan är klar på varenda punkt, alltså ingen som inte är
vidtalad kommer att få nån uppgift. Riskfritt att komma alltså.
Vad gör vi mer då.
Tänkte att Johan skulle få prata om sina pansarmalar till slut.
Några presentkort ska delas ut via lottdragning och för sitt ofattbara
breda och djupa kunnande som visat sig på tipstolvan.
Ja den förstås, tipstolvan kör vi och några kommer säkert att ha med
sig grejor till auktionen.
Sen har vi en Jubilar. Vem fyller 50 år? Jo klubben som förstås ska
firas med en bufè på kinaresturangen på Poesiedons torg. Ta med
respektive och maten står klubben för men drickat får man betala själv.
När då då? 15/4 ordinarie mötesdag men utan annat program än
tipstolvan.
Syns på onsdag
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Januari 2020

Av Erland Axel Wadsten
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SENIORER

Kent Andreasson
Owe Salomonsson
Johan Sandstedt
Renée Otarola
Janne Söderberg
Bernd Dinse
Tyrone Lundström
Rose-Marie Andersson
Patrk Hammarlund
Emil Maier
Sven Rex
Lotta Nyberg
Damien Osmund

JUNIORER

12 p
12 p
11 p
11 p
11 p
10 p
10 p
9p
9p
9p
9p
8p

Melvin Zetterlund

Lösning från sidan 5:
1,X,2, X,X,2, 2,2,1, 1,X,2

8p

Xerces Persson

7p

Owe Olsson

6p

Lövåsvägen 40 Bromma
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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Januari 2020
av Patrik Hammarlund

Polkadot botia
Månadens fisk denna månad blev Polkadot botia eller som dess
vetenskapliga namn är Botia kubotai. Detta är ett bra alternativ till
Praktbotian som blir 30-40 cm som många skaffar för att bli av
med sniglar då den till skillnad mot Praktbotian bara blir max 1012 cm.
För den som gillar fiskar med lite fart i så är botior ett bra
alternativ och det finns allt från Dvärgbotian på 3-4 cm till
Jättebotian på 55 cm.
Däremot så ska man inte ha dessa med fiskar som har långa fenor
då fenorna på dessa lär ryka och gärna inte med fiskar som vill ha
en lugn miljö såsom guramier.
Ska man slänga upp ett akvarium som det är tänkt att vara en
stark ström i så är dessa fiskar klockrena ihop med regnbågsfiskar
och danios.
Gemensamt för botior är att de gillar att vara i en grupp om minst
6 individer och att de håller till längs bottnen.
Personligen så anser jag att de är lite stressande så jag håller inte
botior av den anledningen och för att jag gillar att ha snäckor i
akvariet och då blir det ju fel att ha botior som vill ha dessa som
frukost.
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Just nu håller jag på att odla fram en ny stam på guppy som jag
tänkt ta med en påse av till nästa månadsmöte som Erland ska få
äran att hjälpa mig att komma på ett namn åt, påsen är tänkt att
innehålla 1 hane och 3 honor.
På torsdagen v3 så var jag till Haninge djurbutik då jag insett att
jag ej kan ha kvar mina Jättedanio så de fick flytta till Haninge, när
jag ändå var i Haninge så passade jag på att besöka CRT då jag inte
besökt affären på flera år.
På CRT så hittade jag 6 stycken unga fina Trådfenregnbågsfiskar
som har det vetenskapliga namnet Iriatherina werneri, detta är en
förtjusande liten fisk i sin egen rätt.
Denna förtjusande lilla fisk är specialiserad på äta smådjur vilket
jag visste sedan tidigare, vad jag inte kände till är att de är så
specialiserade på det att de ser infusorier som mat så nu simmar de
bokstavligen i mat då jag har en invasion av just infusorier i det
akvarium som de bebor.
De bor i det akvariet ihop med Dadio dario (även känd som
Scharlakansbadis), Boraras navues (Jordgubbsrasbora),
Neoheterandria elegans (tiger teddy) och ett gäng räkor.

Iriatherina
werneri
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DIN ZOOHANDLARE
I HANDENS CENTRUM
Fiskar, Smådjur, Tillbehör
Mon-fre

10.00-19.00

Lördag
Söndag

10.00-17.00
11.00-17.00

VÄLKOMMEN
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En killi lätt att hålla, växtlekare, står gärna vid ytan, väntar
på insekter att äta.
Kommer från södra Indiens bräckvatten så lite salt i vatten
behövs. Kan bli 10cm lång. 22-25 grader C.
Äter allt levande/fryst mat, även små fiskar!
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För 2020
Betalar ni senast vid årsmötet
12 februari 2020
eller så här

Då får ni vara medlem
även 2020

till

den 12 februari 2019
19.00 i Torvalla simhall
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fd Rasbora pauciperforata
En liten barb (4 till ev 7cm) från Indonesiens/Malaisias
svartvattens bäckar.
Ph 5-6, 23-25C, äter det som passar deras små munnar.
Leker troligtvis i grupp bland väster.
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LÖRDAG

8 FEB

HA F´s LO PPIS I
SÖDERBYMALMSSKOLAN

ONSDAG

12 FEB

TISDAG

25 FEB

ONSDAG

11 MARS

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

11 MARS

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

31 MARS

19.00

ÅRSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL
PRESSTOP TLL
HAFKVARISTEN 3-2020

PRESSTOP TLL
HAFKVARISTEN 4-2020

ON SDA G 15 AP RIL

JUBILEUM S BUFÈ

TISDAG

28 APRIL

PRESSTOP TLL
HAFKVARISTEN 5-2020

ONSDAG

13 MAJ

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

13 MAJ

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

VÄL

MÖTT

53 Tina Fontler Lundin
Erics Väg 14
137 62 Tungelsta
Tel: 070-427 65 59
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ALLA SOM FYLLER ÅR

SIV BERGSTRÖM
den 5 februari

ROGER NILSON
den 12 februari

GUNILLA
JANSSON

den 13 februari

TONY JANSSON
den 23 februari
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TYRONE LUNDSTRÖM
EMIL MAIER
KENT ANDREASSON
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076/ 135 68 56
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HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
c/o Tyrone Lundström 137 47 Haninge 073-396 69 35
E-mail: tyrone.lundstrom@gmail.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.

