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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
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Varje Onsdag kl 18..30

Ses vi i simmhallens

cafeteria

för fika med snack!

VÄLKOMMEN

Kolla  E-mail / Facebok ofta!
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Hej ungdomar. 

Bernd ligger på mig igen att skriva en text i tidningen, hur kan det ha gått en
månad sen sist?

Det händer inte så mycket, vi avvaktar kraftfullt pandemins utveckling, nu kom
den förväntade höjningen efter sommaren.

Så det blir inga traditionella månadsmöten på ytterligare ett tag tyvärr.

Däremot så har vi dragit igång träffarna ner i fiket på Torvalla sporthall.

Vi träffas vid ca 18,30 och köper en kopp the eller kaffe och nån      
kaloribomb.

Snackar lite allmänt svara kanske på några frågor och kommer med
funderingar med förstås.

Det är gott om plats så vi kan hålla behörigt avstånd till varandra, vilket vi bör
göra.

Hursom, skönt att träffa gänget igen,

Apropå avstånd så när jag kom till min bil så stod Bernd kvar vid sin med en
stor buckla, punka och söndertrasat däck. Nån hade tydligen inte rena rutor på
sin bil eller backspegel för den hade backa ut när Berndt passerade och tryck
in sin dragkrok i Bernds bil. Så där stod han och väntade på bärgare. Himla
tråkigt.

Jag har ju dragit ner rätt bra på min hobby men jag provade nåt för mig nytt i
år, Ett kar ute på min veranda helt utan teknik med växter från dammträsk, En
trevlig pöl mitt emot W illys port 73. Samt växter från en sjö i dalarna.

Följde med en massa annat kul med i form av sniglar snäckor iglar och diverse
hoppande räkdjur. Inget ramaskrik från frun vid upptäckten av iglarna hon börjar
väl bli härdad.

Fiskarna fick bli ett gäng kardinalfiskar som jag förväntade mig en invasion av
yngel från, uteblev invasion men lite tillökning blev det.

 Otroligt vackra djur när dom går i solen, blev lite svävalger men inget på växter
och glas.

Men det är ju rätt lätt att byta vatten på ett kar som står ute, bara att lägga i
slangen med ett filter på och tömma ju.

Dom äter friskt fortfarande fast det nog börjar närma sig neråt tio grader vissa
mornar. Dags att ta in dom nu tror jag.

 Vi passade på att grilla lite hamburgare på gräsmattan utanför får BRF för nån
månad sen med, fick perfekt väder, trevligt att så många kom.
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1) Napoleons modersmål var?

    1. franska      X. spanska      2. italjenska

2) Hur många landgränsar har Tyskland?

    1. nio      X. elva      2. Sju

3) Cajus Julius Caesar är/var

    1. Cajus Julius Caesars farfar

    2. Cajus Julius Caesars fader

    3. Cajus Julius Caesars son

    4. Cajus Julius Caesars sonson

    5. Satt fram till september 2017 i Tyska Bundestag

    6. Pilot hos Lufthansa

4) Innan en Norman på cykel är i China

    måste han passerar hur många gränsar?

    1. Två      X. Ett      2. Sju

5) Hur många sidor var de senaste tre

    HAFkvaristen på?

    1. Åtta      X. Tolv      2. Sexton
Fråga 3) har fler än ett rätt svar!  Mellan 7-10 rätt möjligt fel svar = minus
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Onsdagen den 19 augusti blev vi kallat till grillpartaj på gräsmattan utanför
Tyrones bostad. Vädret var fint, 15 personer kom! En lyckad evenemang!
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Bortsätt från att Owe frös om händerna
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 Alla

Bilder
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Esox lucius
Kan man ha en gädda i akvariet? Javisst kan man det! Gäddan är lätt att

hålla, om man bara kan förse den med levande foder i  tillräcklig mängd. Den

passar dock inte så bra i sällskapsakvariet, då den gärna äter upp allt som är

mindre än den själv. Ger man sig ut på försommaren, kan man fånga knappt

decimeterlånga gäddyngel som står och solar sig i vattenytan. Intressant är att

dom är grova kannibaler. Så fort någon av ynglen hamnar lite efter i växten,

blir den genast uppäten av sina äldre syskon. Som regel blir det bara en eller

två kvar. Annars äter dom det mesta som rör sig. Jag har matat gäddyngel

med dafnier, vilket var intressant i sig. Den lilla gäddan gjorde utfall mot varje

enskild dafnie! Det måste ha gått åt mer energi att fånga dafnierna än vad den

fick i sig genom att äta dom.

En bra guppyodling är annars ett bra komplement till gäddakvariet. Håller

man på med utställningsguppy, kan det vara ganska många som faller utanför

ramarna och kan få sluta sina dagar som gäddmat. Själv gick jag runt i

zoobutikerna när det begav sig, och tiggde skräpfisk, guppis med krökta

ryggar och så. Att gå in i en zoobutik och fråga efter skräpfisk kändes för övrigt

ungefär lika populärt som att fråga efter kackerlackor i ett bageri. Men oftast

gick det bra. En gång kom jag hem med en slöjstjärt. Gäddan såg ut som om

han hade svalt en fotboll. Vilket han oxå nästan hade gjort. Men när han fick

en scalare gick han bet. Förmodligen fattade han inte om han skulle svälja den

på längden eller på tvären!

Tyvärr vet jag inte om det fortfarande är tillåtet att fånga små gäddyngel, men

för 40 år sen var det inga problem. Om inte, så lär väl brottet vara preskriberat.

Och gäddan återbördades till sjön frampå sensommaren. Och jag var en

upplevelse rikare att dela med mig av!
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TISDAG 27 OKT                PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 9-2020

TISDAG 24 NOV                PRESSTOP TILL HAFKVARISTEN

                NR 10-2020

          INGA ORDNARIE MÅNADSMÖTEN          UNDER RESTEN AV ÅRET!

           DOCK TRÄFFAS VI VARJE ONSDAG    18.30  I SIMHALLENS CAFETERIA

SÖNDAG    4 OKT AUKTION I SPÅNGA INSTÄLLT

LÖRDAG  8 NOV                  HAFs STORAUKTION INSTÄLLT

I DECEMBER ev (VI MEDDELAR)    JUL-och- JUBILEUMSFEST

           ALLA MEDLEMMAR I ÅR 2020   ÄR MEDLEM ÄVEN 2021!

           VÄL           MÖTT

                48   Catarina Otarola

                          Jupitervägen 49

                             181 63 Lidingö

       Tel: 076 - 402 15 66
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ALLA SOM FYLLER ÅR

TINA
FONTLER LUNDIN

DEN 2 OKTOBER

OWE
SALOMONSSON

DEN 13 OKTOBER

CATARINA
OTAROLA
DEN 16 OKTOBER

BO PETTERSSON
DEN 18 OKTOBER
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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:
Tyrone Lundström  Kvadrantv.25  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 2022    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.


