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Valberedning
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c/o Anna Österman Stopvägen 103, Bromma  http://hem.passagen.se/stoakvf/                                                  

Alla medlemmars namn, adress, telefonnummer, e-mail-adress och specialintresse kan komma att distribue-
ras i form av en matrikel. Om du inte vill vara med eller vill ändra någon uppgift, hör av dig till ordförande
Anna Österman. Uppgifter datalagras.

Medlemsavgifter 2004
Senior: 140 kr
Junior: (till och med 16 år) 70 kr
Familj: 210 kr

Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress, samt eventuell e-
postadress)

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i samband med in-
bjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Eftersom det händer så mycket
kul i just ditt akvarium är du alltid välkommen att skicka in en artikel eller annat material till bladet! Dead-
line är den 15:de i månaden innan. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i artikeln.
Omslagsillustration: betta splendens
Illustratör: Sara Söderström

Bidrag skickas till:
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara@herdehund.se

Styrelse 2004                       
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Månadens Möte

3

Jon är född i Brasilien men flyttade till England med sin familj när han var fem år och han

började sin akvaristiska bana när han var åtta. Jon har utfört forskning om färger och

släktskap hos diskus och apistogramma. Under kvällens föredrag kommer vi få höra om de

allra senaste rönen om detta. Jon jobbar nu med Fish Base på Naturhistoriska Riksmuseet.

OBS! Föredraget är på engelska.

Som vanligt fikar vi, snackar akvaristik, lånar böcker och har en auktion!

Välkommen!

Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

 5 oktober, kl 19.15
i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Jonathan Ready
talar om

Discus and Apistogramma
samt

Månadens odling:

Crenicichla menezesi
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Ordförande har ordet

Ordföranden har ordet

Tiden går som bekant fort när man har trevligt. Känns som det var igår vi hade septembermöte då Mikael

Karlsson berättade om sin resa till Thailand och Malaysia. Föredraget var rikt illustrerat med både stillbilder

och video. Det var framförallt två saker som etsade sig fast i mitt minne. Det ena var hur akvariefisk säljs på

marknader i Thailand. Där är det billiga storpack som gäller. Tvåhundra platy i en påse för ett litet antal

bat(vilket är ett ännu mindre antal svenska kronor). Det andra var videobilderna från ett offentligt akvarium

med paronhajar i en storlek där namnet haj börjar kännas befogat. Wow! Den filmen får en att tänka efter

innan man köper de små exemplaren i akvarieaffären…

På oktobermötet är det dags för Stockholms Akvarieförening att bli lite internationell. Månadens föredrags-

hållare, Jon Ready från Hulls Universitet i England, kommer berätta om den forskning på Apistogramma och

Diskus som han bedrivit bl.a. på Riksmuseet i Stockholm. Jag vet inte så mycket om det exakta innehållet

men jag kan lova att det blir mycket intressant. Missa inte!

Vi ses på mötet,

Anna

P.S. Jag noterade i en av våra modetidningar att guldfiskkupor blivit trendiga. Trist att vi inte kan bli av med

otygen, men kanske kan vi utnyttja detta till att locka in folk i akvaristiken.
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Statistik över antalet besökande på akvariemöten i
Stockholms AF 2003 och första mötena 2004.
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Så är äntligen säsongens odlande inrapporterat (hoppas jag) och korrekt återgivet nedan (hoppas
jag också). Om inget oförutsett inträffar (t.ex. att jag har missat något odlingspapper eller så) så
är detta resultatet från förra säsongens odlingskampanj.
Namn och art(er) valör totalpoäng
Suzanne Hallbert 15

Ancistrus dolichopterus brons
Barbus titteya brons
Barbus x "schuberti" brons
Inpaichthys kerri silver
Nematobrycon palmeri silver
Pelvicachromis pulcher brons
Pristella maxillaris silver
Xiphophorus helleri brons
Xiphophorus variatus brons

Renee Otarola 7
Betta splendens silver
Poecilia endleri silver
Poecilia reticulata brons

Joakim Ström 6
Ancistrus dolichopterus brons
Belontia signata brons
Hasemania nana silver
Hyphessobrychon amandae brons

Anneli Hedwalls 5
Poecilia endleri silver
Poecilia reticulata brons
Heterandria formosa brons

Johanna Bogendahl 4
Limia melanogaster brons
Poecilia endleri silver

Fredrik Alhbin 3
Apistogramma cacatuoides silver

Arne Frinndal 3
Labeotropheus trewavasae brons
Labidochromis caeruleus brons
Metriaclima estherae brons

Erland Axel Wadsten 3
Heterandria formosa brons
Mollienesia spenops brons
Poecilia reticulata brons

My Hedwalls 2
Poecilia reticulata brons
(My är junior, och får därför ett extra poäng per odling)

Sara Söderström 1
Labeotropheus trewavasae brons

Stefan Viktorsson 1
Ancistrus dolichopterus brons

Odla med Jocke
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Det var årets skörd. Ett stort grattis till Suzanne Hallbert som får pryda sitt hem med vandringspokalen ett år.

Ett lika stort grattis till My Hedwalls som får plocka hem juniorernas vandringspokal.

Alla som har varit med och lämnat in odlingsprotokoll får vara med på utlottning av presentkort från någon

lämplig akvarieaffär.

Utdelning av pokaler och utlottning av presentkortet kommer att ske på novembermötet, eftersom underteck-

nad kommer att vara i Prag och jobba under oktobermötet (nåja, under själva mötet kommer jag nog sitta och

ta en pilsner och äta en bit, men jag har hur som helst svårt att närvara).

Nu är det dags att börja tänka på denna säsongs odlingsprotokoll. Har era fiskar lekt, så se till att fylla i

protokollen, och ge dem till mig eller någon annan i styrelsen.

Själv ska jag fylla i två protokoll, eftersom mina Ancistrus och stänktetror har lekt under sommaren. Se till

att jag inte är den enda som rapporterar en odling i nästa månads blad!

Om ni inte redan har märkt det så finns det uppdaterade valörlistor för ciklider, Malawiciklider och

Tanganyikaciklider på SARFs hemsida. Där hittar du naturligtvis odlingslistor för andra firrar också, samt en

massa annnan matnyttig information.

http://www.akvariet.tripnet.se/                                                 

Fontän med klös?

Nästa gång jag åker förbi Hong-Kong tänker jag vara extra försiktig, nu vet jag vad som kan lura i fontäner-
nas vatten.... Det räcker inte med krokodiler.

En 14-årig pojke fick en rejäl överraskning när han plaskade i en offentlig fontän i Hong-Kong häromdagen.
Det smällde till i handen som började blöda rejält, en tur till sjukhuset resulterade i tre stygn.
Men vad hade hänt?
Fontänen torrlades, och i den fann man tre fiskar, varav två var pirajor. Hungriga pirajor.
Pirajor är populära akvariefiskar i Hong-Kong, och när intresset för dem tar slut så...
Fontänen är nu prydd med en skyllt som vänligt men bestämt upplyser om att akvariefiskar ej vill bo i den.

/Joakim
Källa: Planet Ark 4 augusti 2004
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Kalendern
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http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html                                                                                        


