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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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Onsdagar kl 18.30

Ses vi t.v. hos

Tyrone
för fika med snack!

VÄLKOMMEN
Kolla E-mail / Facebok ofta!
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Hej Ungdomar
Ny tidning och vi närmar oss vinter, än så länge har det gott bra för en som
inte gillar att skrapa bilen, betydligt roligare att skrapa akvarierutor! Kanske
mest för temperaturskillnaden?
Har ju tyvärr inte hänt så mycke på klubbnivå, vi träffas några stycken varje
onsdag i fiket på Torvalla, färre än åtta pers, vi är duktiga på de viset.
På riksnivå har det hänt mer, SARF har haft sitt första årsmöte digitalt, lite
spännande faktiskt, som en norsk körriktningsvisare, fungerar, fungerar inte,
fungerar.
Nytt är väl att den digitala odlingsrapporteringen är nästan sjösatt. Så vi kan
börja tävla mot varandra och mot andra klubbar.
JBV blev inta alls så stygga mot oss som det verkade på dom remissförslag
som vi fick tillsänt oss. Nästan ingen skillnad alls. Det är tydligen några
karparter som kan smitta inte bara våra inhemska firrar utan även oss så kallade
zoonosor.
Möten då? Och loppisar? Ja, det är bara att vänta ut myndigheternas beslut!
Akvariehelgen i Malmö är helt inställt och kommer att hamna på baksidan av
vårt land, nån stad som heter Göteborg.
Ta väl hand om er, håll avstånd och tvätta händerna noga sa vår högtärade
statsminister till oss igår i sitt tal till nationen.

Jag undrar när vi får börja duscha?
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1) Pappstjärnan som pryder många svenska fönster under julen är designad av:
1. Ingvar Kamprad X. Erling Persson
2. Clas Ohlson
2) Det traditionella svenska luciafirandet ”uppfanns” en gång av:
1. Skansen
X. Nobelstiftelsen
2. Stockholms-Tidningen
3) Vem skapade den traditionella jultomten?
1. Elsa Beskow
X. Jenny Nyström
2. Walt Disney
4) Vilken Hans Christian påstod i en känd sketch att han kunde föda upp röd-vita
danska julgranar?
1. Andersen
X. Lumbye
2. Lindeman
5) Seden att ta in en gran och smycka den kommer från:
1. Tyskland
X. Israel
2. USA
6) När ska lutfisken läggas i blöt enligt traditionen?
1. Anna-dagen
X. Lucia-dagen
2. Annandagen
7) Vilken fisk är vanligast som råvara till lutfisk?
1. Makrill
X. Pigghaj
2. Långa
8) Och vilken fisk läggs in som ansjovis i Sverige?
1. Skarpsill
X. Nors
2. Storspigg
9) Varför bör man undvika ål på julbordet?
1. Den är asätare X.
Den är rödlistad

2. Den är fet

10) O Helga Natt är en av våra mest kända julsånger. Men vad heter den egentligen?
1. Adams julsång
X. Jussis julsång
2. Saddams julsång
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Utricularia är en rotlös, spröd och fin liten planta med trådlika stänglar
och blad. Bland dessa senare sitta en massa små blåsor, med vars hjälp
växten fångar smärre levande djur, t.ex. daphnier, cyclops m.fl., vilka
förtäras.
Man har länge hyst den åsikten, att växten ifråga, enär den är den är
köttätande är farlig att ha i akvarier, där man har yngelfisk, då den ju
skulle fånga och förtära dessa. Följande rader, hämtade ur “The
Aquarium Bulletin” under sign. Mr O.C. Beldt (v. ordf. i St. Louise
Aquarium Society, U.S.A.), kunna kanske därför vara av intresse.
“Utricularia är en smäcker akvarieplanta, vars blad äro utrustade med
flytande blåsor. Växten är vitt spritt i södra delen av Nordamerika från
Nord Carolina till Mexikogolfen. Den är köttätande och angripa lägre
stående djur av mikroskopisk storlek, vilka den fångar i sina blåsor och
förtär. Enligt utsago förtär den även nykläckta tropiska fiskar, som
labyrintfisk etc.Detta senare påstående är emellertid ogrundat.
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Trichogaster lalius. som bygger sitt bo under vattenytan och i detta
gärna inflätar smärre växtpartiklar, användar med förkärlek växten till
bobyggnad. I detta bo läggas äggen och kvarbliva där, tills de små
ungarna framkommit. – Utricularia är även lämplig att använda vid
avel av Haplochilus, Barbus, Hyphessobrycon m. fl. Der är intet tvivel
underkastad, att växten konsumerar en del infusorier, avsedda för fiskynglet, men som infusorierna lätt nog produceras, har man endast att
utfodra tillräckligt för att kunna tillfredsställa både småfisk och plantor.
Som beskyddare av ynglet återbetalar dig Utricularian mångfalt för ditt
besvär, ty som sådan är den ännu oöverträffad på grund av sin täta
växt.”

Vid odlandet av Utricularia går man bäst tillväga på följande sätt: Man
skaffar ett par rankor av växten, fäster dessa till att börja med vid bottnen i ett akvarium och placerar detta på ett skuggigt ställe. Växten tycker
nämligen ej om för mycket sol, då den härigenom blir full av alger, vilka
förkväva den. Sedan utfodras den dagligen med c:a två matskedar infusorievatten. Inom en kort tid kommer de i stark tillväxt, och andra
växter, som finnas i akvariet, förkvävas på kort tid.

“Fidra”
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Lösning från tidning 8

Lösning från tidning 9

(1 = 2
(2 = 1
(3 = alla 6
(4 = 2
(5 = X

(1 = 2
(2 = 1
(3 = X
(4 = X
(5 = 7 ( gäller med bifloder )
(6 = 2
(7 = X
(8 = 1

Alla som är medlem 2020 är det också 2021 utan betalning
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Som vi än idag kallar Barbus/Puntius tetrazona.
Detta är dock fel för den äkta tetrazonan har svarta fenor,
samt kommer från Sumatra och har troligen aldrig funnits i
hobbyn.
Puntigrus (sen 2013) anchisporus kommer från Borneo och
är alltså den fisk vi även fortsättningvis kommer att kalla:

Tigerbarben
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Färskvatten, från södra Indien, 3-4cm, hålls i stim, levnande foder, musselkött mm.
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Reklam från 1927

27 liter för 1,75 kr!
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Ja det är vår gamla fisk från vita molnberget!

Men någon kunde inte låta bli att framodla det här!
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VÄL

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

SVEN REX
den 6 december

GUNILLA JANSSON
den 13 december

ERIK ÅHLANDER
den 14 december

BERTIL KLEINE
den 3 januari
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