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Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

8 januari, kl. 19.15
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Arne Boeke

 berättar och visar video  om

Akvaristik ur ett
holländskt perspektiv
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Visste du...
- att du kan hjälpa föreningen att spara in på ”onödiga”
utgifter  genom att läsa SAF-bladet digitalt.

-  att det enda du behöver göra för att få SAF-bladet via
mail är att anmäla till mig på carina@lundback.com

- att du kan vinna ett fint pris  om du betalt medlemsav-
giften senast den 25 januari samt givetvis anmält till mig
att du vill ha SAF-bladet digitalt.

Så se till att anmäla dig redan idag!!

Hälsningar
Carina Klingzell

!
Arne har hållt på med akvarier i en så där 45 år och
har provat på det mesta, utom Discus. Han är en
mångårig medlem av vår systerförening Haninge
Akvarieförening.
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Akvariets Dag 2001
Mattias Grönlund, Stockholms AF

Sverige har två verkligt stora och återkommande akvaristiska arrangemang;
Sveriges Akvarieföreningars Riksförbunds Riksstämma och Akvariets Dag.
Riksstämman ordnas vartannat år medan Akvariets Dag ordnas varje år.
Båda arrangemangen har det gemensamt att det är vanliga akvarieföreningar
som får äran att stå för de praktiska arrangemangen med stöd av SARF-
styrelsen. På den tiden då tidskriften AKVARIET fortfarande fanns så var det
tidningens personal som stöttade den arrangerande föreningen men detta har
nu övertagits av den sittande SARF-styrelsen på ett förtjänstfullt sätt.
Egentligen är det fel att säga att Akvariets Dag är ett svenskt arrangenmang
eftersom AKVARIET var en nordisk tidskrift. Några gånger har man fått
lämna Sverige för att delta och i år gick Akvariets Dag av stapeln den i
Larvik, Norge, helgen 6-7 oktober. Arrangör var Larviks Ciklidklubb, där
Alf Stalsberg är en av eldsjälarna.
Ola Svensson och undertecknad packade in oss i min bil och for västerut,
lockade av det imponerande programmet med flera långväga föredrags-
hållare. Från Mexico kom Juan Miguel Artigas Azas (2 föredrag), från
Storbritannien Derek Lambert (2 föredrag), från Schweiz Patrick de Rahm
(1 föredrag) och från Norge Alf Stalsberg (1 föredrag). Dessutom längtade vi
som vanligt efter att få ”snacka fisk”, träffa bekanta akvarister och följa
Oscarsklubbens nordiska mästerskap i akvaristik. Vi lämnade Bromma
ohyggligt tidigt och turades om att köra och slappa. Det är lätt att konstatera
att det går att hålla högre hastigheter på den svenska delen av E18 än på den
norska delen. Vägtullar är ju också ett intressant inslag när man kör bil i
Norge. Som tur var hade vi lite norska pengar sedan senaste turen till
grannlandet så det gick snabbt att komma igenom de tre vägtullar som var på
vägen.
Vi passerade Oslo senare än beräknat och visste nu att vi skulle bli sena till
öppnandet av Akvariets Dag. Larvik ligger c:a tio mil sydväst om Oslo och
dessutom mycket vackert vid havet. När vi hittat Grand Hotel i Larvik,
stövlade vi rakt in och konstaterade att vi missat första föredraget om
regnbågsfiskar av Derek Lambert. Efter att ha morsat på bland andra ”vår”
Tyrone som tydligen varit några dagar i Norge så fick vi klart för oss att vi
var efterlängtade. Ulf Paulsson (SARF-ordföranden) m fl hade planerat att
Sverige skulle ställa upp med ett ungt lag i nordiska mästerskaper i akvaristik.
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Vi visades fram till ett av fyra bord framme vid podiet där vi fick sällskap
med ett norskt, ett danskt och ett finskt lag. Frågorna hade gjorts av Anders
Wickman (vår SAF-medlem!) och Ingemar Ander (SARF-styrelsen).
Ingemar ställde frågorna. Efter att ha värjt oss hyggligt och legat på delad
första plats så rasade vi mot slutet och kom inte bättre än trea, 2,5 poäng
efter vinnande Danmark och något poäng efter Norge. Bland de knepigare
frågorna var en om de nya namn som ungfödande tandkarpar tilldelats. I en
kunskapstävling av den här kalibern så räcker det inte med gamla kunskaper
utan man behöver även lära lite om de nya kunskaper som hela tiden kommer
fram i akvaristiken. Tävlingsformen med diabilder och overheads är dock
trevlig, för de närvarande kan alltid tävla med sig själva och jämföra sina
resultat med de tävlande lagens. Om vi får en ny chans något annat år så skall
vi ta hem segerbucklan på svensk jord igen!

Föredraget som följde handlade om Goodider från Mexico och hölls av
Artigas Azaz. Otroligt fina bilder av Mexico blandades med bilder av såväl
trygga som hotade ungfödare. Jag kan inte påstå att jag känner till denna
grupp av fiskar speciellt väl men tycker det är roligt att det finns ett
internationellt intresse av att odla och sprida dessa fiskar. Det fanns en
möjlighet att beskåda en av de fiskar som visades i föredraget ”live”. En av
arrgörerna hade ställt ut en intressant burk med en stor bottenyta (c:a 1 x 1
m) men som inte var speciellt högt. Här fanns en goodid som pilade runt i
stark ström bland knytnävesstora stenar på bottnen. Den kallades tydligen för
”den svarte prinsen” men jag har tyvärr glömt det latinska namnet. Den var
verkligen snygg i en teckning av svart och rött! Om jag förstod saken rätt var
den starkt hotad i sin naturliga miljö där borta i Mexico.
Föredraget ”Fångst av fisk i Nicaragua” av Patrick de Rahm innehöll även
det många bilder från biotoper i Centralamerika. Det handlade till stor del om
ciklider. Patrick de Rahm hade tydligen gjort många resor i Nicaragua och
Mexico, så han hade tydligen bekantat sig ordentligt med de arter han
pratade om. de Rahm talade en tydlig och bra engelska så det var inget
problem att hänga med i hans trevliga föredragning. de Rahm skulle enligt
plan ha hållit ett föredrag till om Indiens/Madagaskars ciklider men av
tidsbrist så gjorde han inte det. Jag tror speciellt Ola blev besviken över detta
eftersom det verkligen inte är vardagsmat och är högintressant om man är
intresserad av cikliders evolution.
Efter lite slappande var det dags för middag. Jag hamnade bredvid Svein
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Fosså som är en välkänd person för många saltvattensakvarister. Han
berättade att han faktiskt arbetar med akvaristik proffessionellt genom en
internationell intresseorganisation som driver frågor som rör ”ornamental fish”
d v s akvariefisk. Det rör sig tydligen om att miljöcertifiera fångst och odling
av akvariefisk och att underlätta handeln med dessa.
Efter en mycket trevlig kväll så drog jag mig in på rummet vid 1-tiden medan
Ola lockades ut på ”dåligheter” i Larvik av ett gäng från Imazoo i Vara.
Söndagen började som sig bör med en snabb frukost (man vill ju sova så
länge som möjligt) och när vi entrade samlingssalen var det dags för
utdelandet av Akvariets Oscar. Det är en utmärkelse som skall gå till någon
person som gjort något betydelsefullt för akvariehobbyn. I år gick priset till
Kjell Fohrman som bl a är ordförande i Nordiska Ciklidsällskapet.
Välförkänt tyckte både Ola och jag. Tyvärr var inte Kjell på plats (han var på
kurs för akvariehandlare i Uppsala) men han ringdes upp via mobiltelefon och
gratulerades av Oscarsklubben (alla gamla pristagare) och SARFs styrelse.

Två föredrag avnjöts efter detta. ”Levandefödare” var temat för Lamberts
föredrag medan Artigas Azaz berättade om ”Ciklider och annan fisk från
Costa Rica”. Det senare föredraget innehöll en del bilder som jag tycker var
helt otroliga. De gamla ”Cichlasomorna” var fotograferade med
undervattenskamera i det vilda och detta med helt otrolig skärpa och
färgåtergivning. Verkligen roligt att få se och höra! Efter lunch var det dags
för auktion. En hel del fiskar som är knöliga att få tag på i butikerna fanns
med här. Priserna var ganska låga som alltid numera på auktioner. Efter detta
var det egentligen tid för Alf Stalsberg själv att hålla ett föredrag om Panama,
men eftersom det redan började bli eftermiddag så tyckte vi att det var dags
att vända hem mot Stockholm. Så vi tog adjö av alla glada akvarister i Larvik
och drog iväg hemmåt, denna gång med färja mellan Horten och Moss. Mot
midnatt var vi hemma igen och det var bums i säng. Efter en lyckad
akvariehelg så ställer jag mig helt positiv till att åka nästa år igen till Akvariets
Dag.
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Viktig medlemsinformation!

På grund av att Posten inte delat ut alla snigelbrev som de ska så
har det blivit fel i våra lokalbokningar.
För vår del innebar det att vi fick ta de tider som var över och
det blev inte riktigt de tider som vi är vana vid.
Nedan ser ni de dagar som gäller under våren.

Klockslag och plats blir dock de gamla vanliga.

8 januari (tis) Föreningsmöte
7 februari (tors) Årsmöte
28 februari (tors) Föreningsmöte
7 april (sön) STORAUKTION
9 april (tis) Föreningsmöte
2 maj (tors) Föreningsmöte

En riktigt God Jul & ett
Gott Nytt År tillönskas alla i
Stockholms Akvarieförening
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SAF-kalendern
8 januari (tis) Föreningsmöte

7 februari (tors) Årsmöte

28 februari (tors) Föreningsmöte

7 april (sön) STORAUKTION

9 april (tis) Föreningsmöte

2 maj (tors) Föreningsmöte
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