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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 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

2



Onsdagen den 3 juni kl 19.00

INSTÄLLT!

Program

Kolla  E-mail / Facebok ofta!
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Hej Alla HAFare.
Tyvärr inte så mycket att göra som ordförande i dagsläget. Bernd Dinse-vår

eminente redaktör-vill i alla fall få ut tidningen som vanligt så jag fick en
spark i röven av honom nyss.

Vi har grunnat lite på att grilla på vår BRFs gräsmatta, rekommendationerna
från FHM är ju färre än 50 pers samtidigt är ok att samla och det klarar vi ju
lätt. Två meters avstånd tror jag att det funkar sämre. Jag har ju skött grill-
ningen några år nu och vet att ni kommer som utsvultna vargar och samlas
kring min grill och kubbas och knuffas lite även runt tillbehörsbordet. Hade
varit kul att i alla fall få svara på Bernds tippstolva.

Men men nu är det som det är, bara att gilla läget och se tiden an. Nån klubb
på baksidan av landet har ju annonserat om att dra i gång till hösten redan.
Det är väl inte skrivet i sten förstås. 

Själv så har jag snickrat ihop ett bord och ställt mitt 200l rostfria kar på. Allt
ute på verandan. Varit i skogen och letat lite häftig inredning som ska ner i
karet. Hittat hornserv i dammträsk och lite annat grönt som tål att gå utan
extra värme. Tror det blir kardinalfisk i karet. Tobbe Djurbutiken i Haninge-
hjälpsam som vanligt-kunde ta hem åt mig. Ska bli kul att göra något jag inte
provat tidigare.

För mig är det segelbåtsmeck för hela slanten, gett mig den på att den längsta
båten i klubben också ska vara den snyggaste.

Höres snart igen, ni som har facebok kan väl gå in på vår FBsida och tycka
något.
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Förr eller senare råkar vi alla ut för det oundvikliga: någon fisk blir sjuk eller tom dör.

Vad gör vi då? Häller i metylenblått eller spolar firren i toan, förstås. Föregångs-landet

nr 1 inom akvaristiken har nu gått oss stackars akvarister tillmötes, åtminstone dem som

bor där: Vid universitet i Muen-chen finns ett institut för zoologi och hydrobiologi

(djurmedicin-ämnesområde). Och sic!, dit kan man -under förutsättning att man iaktta

vissa föreskrifter som reglerar bl a transport mm av fiskar- vända sig med sin sjuka

skyddsling eller den saligt avlidne guppyn, och får reda på vad den lider av resp. dog

av!

En universitetsservice som erbjuds alla söt- och saltvattensakvarister i när och fjärran.

Här vid institutet försöker man då komma på vad fisken inte tålde och evt föranledde

dess nedtagande av skylten. En egentligen något sensationell nyhet och service som -

enligt mitt vetande- är enastående. Nog tror jag att en och annan veterinär (akvariein-

tresserad förstås och mot anständig betalning) skulle ta emot din sjuka eller döda fisk,

kanske gör så något labb vid något universitet här också om man har de nödvändiga

kontakterna, men en allmän service för akvarister av denna art är förmodligen

enastående (rätta mig om jag har fel!).

Dessutorn gör man detta inte i smyg utan förmälar denna nyhet i en egen artikel i tyska

DATZ, nog Europas största akvarietidskrift!!! Man tas inte bara emot, man är

välkommen att vända sig till institutet! Det, ni! Att Stockholms universitet eller något

annat i landet här skulle erbjuda oss akvarister samma tjänst (inte bara möjlig

möjlighet), det kan man nog här i landet vänta förgäves på, misstänker eder tillgivne

undert.

   (Källa:DATZ6/92)   
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En fisk som heter som en gammal westernfilm med John Wayne eller Clint

Eastwood, vem kan motstå det? Inte jag i alla fall. Första gången jag stötte på

namnet var på Örebro Akvarieklubbs auktionslista för två år sen. Där förekom

den som både Poecilia reticulata och P. Wingei, vilket gjorde mig nyfiken.

Vad var detta egentljge? Vildform, och i så fall av vilken art? Eller var det en

odlingsform? Eller en korsning? Jag lckades spåra fiskarna till Max Carlsson

i Blekinge, och där fanns också svaret. Det rör sig om en vildform av Poecilia

wingei med typlokaliteten El Silverado.Stammen infångades så sent som 2013

strax söder om Cumana City i Venezuela, och har sedan sprittsöver världen.

Max hade köpt sina i Danmark under namnet Poecilia reticulata, och sålde

dem också under det namnet under något år, innan han fick reda på att det var

en P. wingei.Därför kan den fortfarande förekomma under båda namnen i

auktionslistorna. Fisken är som de flesta andra varianter av P. wingei vacker,

lättförökad och anspråkslös. Jag har spätt på mina med några tyskimporter för

att öka den genetiska basen. Givetvis är  importerna också rena ”El Silverado.

Jag delar gärna med mig om någon är intresserad!
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                    DIN

         ZOOHANDLARE

         I Handens Centrum

              Fiskar
            Smådjur
           Tillbehör

           Mån-fre    10.00-19.00

           Lördag     10.00-18.00

           Söndag     11.00-17.00

                                   Lövåsvägen 40
                                   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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ALLA SOM FYLLER ÅR

CLAES-INGE NILSSON
den 6 juni

DAMIEN OSMOND
den 7 juni

 BENGT LJUNGSTRÖM
den 14 juni

KLAUS THEDE
den 15 juli

TYRONE LUNDSTRÖM
den  30 juli
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ONSDAG 3 Juni 19.00  MÅNADSMÖTE 

    INSTÄLLT

TISDAG 25 AUG PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 7-2020

ONSDAG   ?  9 SEP 18.00 STYRELSEMÖTE I     ?

TORVALLA SIMHALL     ?

ONSDAG   ?  9 SEP 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL    ?

SÖNDAG   ?  4 OKT   AUKTION I SPÅNGA    ?

           VÄL           MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

MARIE HEDQVIST
den 31 juli

RICHARD BAUMANN
den 16 augusti

RENÈE M. OTAROLA
den 2 september

CONNY ASPSÄTER
och

MELVIN ZETTERLUND
den 4 september
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Ordförande:   TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35

Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65

Vice Ordförande:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83

Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32

Redaktör: BERND DINSE 070/ 752 47 46

Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61

Ledamot:   PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79

Ledamot:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08

Ledamot:   SIMON STÅLGÄRDE 076/ 135 68 56

 Suppleant: LEO BERGSTRÖM 076/ 568 62 29

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:-   50:- för 2021    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.


