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Oslo Akvarieklubb er en forening
for akvarieinteresserte i Oslo området. Klubben ble stiftet i 1929 og er
Norges eldste akvarieklubb.
Klubben avholder medlemskveld
hver måned, bortsett fra i juli og
august. Medlemskvelden avholdes vanligvis den første torsdagen
i måneden kl. 1830, rom 206/207 i
Oppsal Samfunnshus.
www.akvarieklubb.no
Kontingent:
Voksne: 400,Juniorer (under 16): 200,Familiemedlemmer: 200,Klubbens bankkonto:
1503 21 08684
Adresseendringer:
Oslo Akvarieklubb
Postboks 102 Sentrum
0102 Oslo
eller elektronisk:
kasserer@akvarieklubb.no
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Fra redaktøren
Endelig har jeg begynt
å komme til hektene
etter en høst med alt
for lite mulighet til å ta
del i klubbaktiviteter.
Ser derfor nå fremover til et nytt år med mye spennende
akvariestoff. Jeg har ikke hatt mye
energi til overs til å skrive noe på de få
møter jeg har vært på i høst, så bladet
blir litt tynt denne gang, men med ny
energi og deres hjelp vil vi garantert få
et blad fremover som vi kan være stolte
av og glede oss til.

Har du noe du vil ha med i bladet er
du hjertelig velkommen til å sende
meg dette. Enten det er idéer eller
forslag, ber jeg om at du sender meg
en epost om dette:
akvarianeren@akvarieklubb.no

Merk at etter at Oppsal kjøpesenter er
nybygget har klubbmeldemmene nå
anledning til å parkere på kjøpesenteret.
Se side 10.

mvh,
Tommy Bäckström
Redaktør

Deadline for artikler som skal med i
bladet er lørdagen, 12 dager før
klubbmøtet da bladet sendes ut på torsdagen, en uke før klubbmøtet.
Akvarianeren 2019:2
Materialfrist: Lørdag 26. januar
Trykkes torsdag 31. januar

SPONSORER:
Oslo Dyrebutikk
• 10 % på fisk og utstyr
Oslo Zoo Senter
• 15 % på alt innen akvaristikk.
Dahls Dyrerike
• 15 % på fisk
Tropex
• 10% rabatt på fisk og planter.
Buddy CC Vest
• 15 % på alt innen akvaristikk.
Akvafisken
• 10 % på fisk og planter
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Fra Den Blå Planet
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Klubbtur til Den Blå Planet
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Hva skjer fremover?
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Medlemsmøte
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Vinterens storauksjon! - Ulsrud videregående skole
Stor akvarieauksjon med over 500 kvalitetsobjekter.

07/02		
Medlemsmøte med Ian Fuller
		
Vi gleder oss til å få besøk av en av verdens største ekspert
		på maller.
07/03		
		
		

Medlemsmøte med Anders Larsson
«Akvariets 7 nøkler» – et veldig bra foredrag som provoserer
og gjør at man tenker over det man driver med.
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Medlemsmøte med dr. Heinz Büscher
		«Munnrugere i Tanganyikasjøen»
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Medlemsmøte

06/06		

Medlemsmøte med generalforsamling
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Invitasjon medlemsmøte 3. januar
Vel møtt til årets første medlemsmøte! Julen er nettopp over og det var heller ikke så lett
å få en foredragsholder til å komme rett over nyttår, men vi har likevel mye å glede oss til
utover vinteren og våren.
Ian Fuller fra England var hos oss 2. november 2012 med et virkelig bra foredrag om
Corydoras, noe vi gleder oss til også denne gangen. Ian Fuller er en av nestorene innen
emnet pansermaller. Han har gitt ut flere bøker om Corydoradinae og driver nettstedet
CorydorasWorld som også klassifiserer nye ubeskrevne arter med CW-nummer.
Anders Larsson fra Sverige hadde et virkelig bra foredrag på forrige Ciklidstämma. Han
er en virkelig talefør mann som kan «alt» om akvaristikk. Larsson vil lære oss om det å
forstå fisken i sitt naturlige miljø til det å sette opp et akvarium som skal avspeile området der fisken kommer fra. Gled dere til dette møtet!
dr. Heinz Büscher fra Tyskland er en som har vært med å beskrive 12 nye ciklidearter i
Tanganyikasjøen og en storhet innen Ciklider. Heinz Büscher har ikke bare vært meget
aktiv når det gjelder det å se på og fange fisk, men har også stor interesse av å lære om
fiskens naturlige habitat, økologi og oppførsel, noe som har ført til utallige artikler og
tidskrift.
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Klubbtur til Den Blå Planet
Tekst og foto: Tommy Bäckström

OAK fikk den 8. august en forespørsel
om å dra på en felles tur med Göteborg
akvarieklubb til Den Blå Planet, noe vi
takket ja til. Fredag den 16. november
reiste vi med privatbiler til Kungälv og
overnattet på hotell Fars Hatt. Derfra
reiste vi videre med buss på morgenen
og plukket opp svenskene fra Göteborg
akvarieklubb og kjørte til Den Blå
Planet i København.
Den Blå Planet er Nordeuropas største
akvarium med syv millioner liter vann
og tusenvis av fisk.

Akvariet er delt opp i åtte deler som
både viser korallrev, dyr, fisk og fulger.
I Oceanet var det en mengde haier,
gullmakreller, leopardrokker og annen
fisk. Vi fikk gå gjennom en gjennomsiktig tunell der fisk svømte over og
rundt oss. En annen flott utstilling var
Korallrevet, med sine mange fargerike
koraller og fisk.
Vi fikk omvisning både bakom for å
se det imponerende tekniske apparatet
og ute blant de mange imponerende
akvariene.
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Referat fra generalforsamling 7. juni
Tekst: Tommy Bäckström

Som vanlig var siste medlemsmøtet før sommerferien generalforsamling i Oslo
Akvarieklubb. Vi har dessverre ikke fått trykket protokollen tidligere, så den får
dere nå.
Det var først valg av styremedlemmer som valgkomiteen hadde lagt frem, så gikk
Øyvind Waal gjennom regnskap og årsberetning.
De som gikk ut av styret var Boy Nielsen, Benny Rytter-Johansen, Øyvind Tryti
og Per Christian Hasselgreen jr.
Nye i styret er Jan Gundersen, Dennis Lund, Erik Stormer og Christian-Nicolai
Nymoen.
Det ble også gitt informasjon om programmet utover høsten, både medlemsmøter samt andre arrangementer.
Fullt regnskap og driftsresultat finner dere her:
http://www.akvarieklubb.no/Medlemsmote/20180607Generalforsamling.htm
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Protokoll Generalforsamling Oslo Akvarieklubb
Oppsal Samfunnshus, torsdag 7.6.2018

1. Godkjenning av innkalling
a. Vedtak: GODKJENT
2. Valg av møteleder, to til å signere protokoll og to til tellekorps
a. Vedtak: Joakim Tryland som møteleder. Geir Eriksen og Ole Michael Mikkelsen til
signering. Per Christian Hasselgreen jr. og Ola Sprauten til tellekorps.
3. Årsberetning
a. Vedtak: GODKJENT med endring: Årstall for Akvarianeren korrigeres til 2017
4. Regnskap 2017
a. Vedtak: GODKJENT
5. Innkomne forslag
a. Ingen: GODKJENT
6. Valg
a. Leder: Joakim Tryland (1 år)
Vedtak: GODKJENT
b. Styremedlem:
Kjell Magnus Olsen (2 år)
Kristian Mørland (2 år)
Erik Stormer (2 år)
Øyvind Waal (Kasserer: 1 år)
Dennis Lund (1 år)
Vedtak: Jan Gundersen (1 år), Christian-Nicolai Nymoen (vara)
Styret valgt med tilleggsmedlemmer
c. Valgkomité:
Ole Paulsen og Per Christian Hasselgreen jr. valgt
Vedtak: GODKJENT
Møte hevet 20:18
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Informasjon angående parkering

Leietakere på Oppsal samfunnshus kan benytte parkeringsplass på Oppsal kjøpesenter. Etter kl 18.00 på samfunnshusets oppmerkede plasser er det ikke behov
for registrering eller «lapp».
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OSLO AKVARIEKLUBB
Organsisasjonsnummer:

987853069

32774987853069

Spiller du hos Norsk Tipping?
Hvorfor ikke samtidig støtte Oslo Akvarieklubb?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor 5% av innsatsen gå direkte
til en valgfri frivillig organisasjon. Ved å tilknytte ditt spillerkort til Oslo Akvarieklubb vil klubben motta 5% av det du spiller for (gjelder ikke Extra og Flax). Det
vil på ingen måte går ut over innsatsen eller premien din.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag på en av følgende
måter:
1.Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk
Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 987853069 til 2020 (tjenesten er gratis)
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no
4. Norsk Tipping Mobilspill
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge
med på hvor mye Grasrotandelen genererer for klubben.

Oslo Akvarieklubb, Postboks 102 Sentrum, 0102 Oslo

Medlemsmøte 3. januar
Velkommen til medlemsmøte
på Oppsal Samfunnshus
torsdag 3. januar kl. 18:30.
Mer info på akvarieklubb.no

