Regelverk for storauksjon
Generelt
Oslo Akvarieklubb (OAK) sin storauksjon har som formål å være et sted hvor hobbyakvaristen kan selge og kjøpe akvaristiske artikler. Her kan du selge det du ikke trenger eller
ikke vil ha lenger av utstyr og fisk. I tillegg kan du selge egenoppdrettet fisk. Oslo
Akvarieklubb tar 20 % av salgssummen i provisjon.
Kommersiell virksomhet av firmaer eller virksomhet av kommersiell karakter fra
privatpersoner er ikke lov uten godkjenning fra styret i OAK på forhånd. OAK vil avvise
selgere og/eller objekter som vurderes til å være av kommersiell karakter når forholdet
oppdages. Dvs. avvisning kan skje etter mottak om det er gjort en glipp i mottaket eller om
varene er blitt lurt forbi mottaket.
Hva anser OAK til å være kommersiell virksomhet? Her er noen eksempler:
• All virksomhet fra firmaer eller at personer agerer på vegne av firmaer.
• Alt innkjøp av utstyr eller fisk med det formål å selge på storauksjon.
• Mange like eller tilsvarende objekter.
• Store volum av objekter.
Er du i tvil så kontakt styret i OAK på forhånd. Styret vil kunne gi hel eller delvis
dispensasjon om objektene anses å være av spesiell interesse for kundemassen.
Selgernummer
Alle selgere skal ha et selgernummer som må bestilles i god tid før auksjonen.
Minstebud
Minstebud er kr. 50,00.
Innlevering
Innlevering av objekter er mellom kl. 09.00 og 10.30.
Objekter som leveres inn mellom kl. 10.30 og 11.00 vil bli solgt til slutt på auksjonen.
Etter at auksjonen er startet mottar vi ikke objekter.
Objekter som ikke blir solgt.
Disse blir lagt på et eget bord. Der skal de hentes av selger i første pause etter at de ikke ble
solgt. Hvis selger ikke henter sine objekter vil de bli lagt på Gratisbordet.
Usolgte objekter som ligger igjen ved auksjonens slutt og ikke blir hentet blir belastet selger
med kr. 50,- pr. objekt.
Like objekter
Mottaket vurderer hvor mange like objekter de vil motta fra samme selger. De kan enten
foreslå å slå sammen like objekter eller å avvise et antall av objektene.
Akvariefisk
Fisk som viser tegn på sykdom, alderdom eller utmattelse blir ikke mottatt.
Fisk som bor i samme akvarium som fisker med sykdom skal ikke bringes til en
akvarieauksjon! Hele akvariet skal regnes som et karanteneakvarium og innholdet egner seg
derfor ikke for salg.
Fisk som normalt lever i par, vil ikke bli godtatt enkeltvis.
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Fisk som lever i gruppe/stim skal selges min. 5 stk. sammen, som for eksempel flere typer
botia, corydoras etc. Disse vil ikke bli godkjent parvis.
Fiskene som selges skal være i levedyktig alder og størrelse. Yngel godtas ikke. Unntak
gjelder dog for visse typer yngel i følge med sine foreldre.
Alle L-maller skal være min. 3 cm. SL.
Reker
De skal pakkes flere i posen, minimum 5 reker. Dette gjelder uansett rekeslag.
Kreps
Kun kreps av cherax familien selges på Storauksjonen.
Planter
Planter som er ulovlige ifølge «Forskrift om fremmede organismer» så som Vasspest (Elodea
canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) selges ikke på storauksjonen, Det gjør heller
ikke limnobium, pistia og salvinia.
Disse plantene kan du ta med en pose av. Posen skal være velfylt:
Hornblad, limnophila- sessiliflora-, hygrophila- artene.
Planter som kan selges i mindre antall, eller alene:
• Plante som sitter på rot eller stein, og som er frisk og i rimelig størrelse.
• Løkplanter
Poser som inneholder Vasspest (Elodea canadensis) og
smal vasspest (Elodea nuttallii) vil bli avvist!
Utstyr og akvarier
Selger er ansvarlig for at alt teknisk utstyr som selges er i god stand, eventuelle mangler skal
tydelig merkes. Brukte varmekolber selges ikke av sikkerhetsmessige hensyn, kun nye,
ubrukte varmekolber i originalpakning kan selges.
Mat og medisin
Mat og medisiner er for ferskvarer å regne. Kun uåpnet originalforpakninger der utløpsdatoen
ikke er passert kan selges.
Stein, sand og grus.
Stein, sand og grus selges ikke. Unntaket er lavastein.
Røtter
Pass på at det er røtter som er egnet for bruk i akvarium og merk gjerne rota med hvilken type
det er.
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Pakking av fisk
I plastpose.
Du skal ALLTID bruke poser som er beregnet på akvariefisk. Dette er poser i tykk plast og
uten skarpe hjørner. Man skal bruke akvarieposer som har minst 50 % av den nedre 1/3-del av
posen uten trykk. Dette for at kjøper (og videokamera) skal kunne se hva som er i posen.
Poser med for mye trykk vil bli forlangt ompakket ved mottaket.
Det skal være lite vann og mye luft i poser med fisk!!
I et syltetøyglass, isboks eller lignende.
Fisk/reker som kan stikke eller gnage hull på posene eller er for store for posene skal pakkes i
passende glass, balje, bøtte eller isboks.
Hvor mange skal det være i posen/boksen?
Stim/gruppe fisker skal alltid selges i stim. Det bør være minimum 5 fisk i posen, avhengig av
type fisk/størrelse.
Fisker som angriper hverandre bør som hovedregel alltid pakkes hver for seg.
Lekspar skal pakkes i hver sin pose som settes sammen med en strikk, eller samles i en stor
pose. Har du lekspar skal de alltid selges sammen.
Skal du selge to eller flere fisker av samme art som i en pose vil skade hverandre, men som i
et passende akvarium kan leve sammen, må du pakke dem hver for seg. Du bør allikevel selge
dem samlet, selv om de ikke er lekspar.
Pakking av planter
Planter pakkes i klare plastposer uten vann.

Merking av objektene
Alle objekter skal være merket med:
1. Selgernummer
2. Telefonnummer til selger
3. Hva det er
Antall og kjønnsfordeling:
Posene merkes med antall hanner, hunner og yngel - i den rekkefølgen. 1-3-5 betyr altså én
hann, tre hunner, fem yngel. Er det f.eks. ingen hanner i posen skrives det slik: 0-3-5
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Eksempel på riktig merking av fisk:

Planter merkes med populærnavn eller latinsk navn, gjerne begge.
Minstepris:
Har du objekter av stor verdi kan du sette en minstepris på dem. Ikke sett minsteprisen for
høy.
Utstyr:
Utstyr merkes med de viktigste tekniske opplysninger.
Alle feil eller mangler på utstyr skal merkes.
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