Selger på 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.
Mottak.
Innlevering av auksjonsobjekter starter kl. 09.00 og stenger kl. 10.30.
Møt opp så tidlig som mulig, det er spesielt viktig hvis du har mange objekter som skal
sjekkes inn. Alle objektene blir tatt imot og kontrollert, og dette tar tid!
Vi slår sammen poser om vi ikke anser at du har pakket store nok kvanta av hvert objekt.
Objekter som leveres inn etter kl. 10.30 vil bli solgt til slutt på auksjonen.
Etter at auksjonen er startet (kl. 11.00) blir ikke objekter mottatt.
Det vil ikke være noe kvotesystem, men merk deg hva som er tillatt solgt på auksjonen. Vi
forbeholder oss retten til å avvise objekter som ikke er egnet for storauksjon. Du får mer info
om det i avsnittet om hva som selges på storauksjon
Alle selgere må lese om hvordan man pakker fisk, hvordan man merker auksjonsobjektene
korrekt og hva du kan selge på storauksjon. Pass på at du har lest siste versjon av reglene som
ligger på nett før auksjonen.
Objekter som ikke blir solgt.
Disse blir lagt på et eget bord nede til høyre for scenen. 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 på rampen fra inngangen.
Denne praksisen fritar ikke selger for sitt ansvar for å ta med seg det som ikke er blir
hentet/solgt. Usolgte objekter som ligger igjen ved auksjonens slutt og ikke blir hentet blir
belastet selger med kr. 50,- pr. objekt.
Alle selgere skal ha et selgernummer som må bestilles i god tid før auksjonen (gjerne 1 – 2
uker før). For å få selgernummer må du fylle ut skjemaet på nettsidene og trykke send.
NB! Alle feltene må fylles ut ellers blir ikke søknaden godkjent.
Du kan kjøpe godkjente poser til å pakke fisk, etc. på våre nettsider.
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Hva kan du selge på en storauksjon?
Vi har sett oss nødt til å ha noen regler. Disse reglene er laget for å sikre at kvaliteten på det
som selges er god og i følge Oslo Akvarieklubbs etiske retningslinjer. I tillegg må antall
objekter begrenses for å hindre at auksjonen blir for lang og stor. Les reglene som du finner
lenke i skjema for selgernummer.
Generelt
Minstebud er på 50 kroner. Hvis en gjenstand ikke kan forventes å oppnå minst 50 kroner, så
vil den ikke bli lagt ut for salg. Hvis selger har mange små gjenstander som hver for seg ikke
kan regne med å bli solgt for minst 50 kroner, så vil de bli slått sammen. Gjør gjerne det selv
på forhånd, så sparer vi tid på innleveringen.
Vi viser fram alt som selges på storskjerm. Det er derfor viktig å bruke poser av klar plast,
slik at man kan se innholdet. Bruk kun poser som har minst 50 % av den nedre 1/3-del av
posen uten trykk.
Ikke sett merkelappen med innhold/selgernummer/telefonnummer i dette feltet!
Vi trenger å få vist innholdet gjennom dette feltet.
Det finnes også poser som har trykk helt ned på begge sider, disse skal ikke brukes på
auksjon. Du kan få kjøpt godkjente poser på nettsiden eller på medlemsmøtene.
Akvariefisk
Oslo Akvarieklubb er en klubb som kjemper aktivt mot det økende antallet manipulerte fisk
som finnes i handelen. Fisk som avviker vesentlig i form og utseende i forhold til villform, og
sånn sett strider mot Oslo Akvarieklubb sine etiske retningslinjer, vil ikke bli lagt ut for salg.
Eksempler på slike fisker er slørhalevarianter, papegøyeciklider og kunstig fargede fisk. Vi
anser at det ikke er etisk riktig å holde akvariefisk som pga. sin kroppsform eller finneform
har problemer med å ta til seg mat eller svømme uhindret i akvariet. Er du i tvil om den fisken
du har er en manipulert variant kan du kontakte Oslo Akvarieklubb, som gjerne svarer på
spørsmål angående dette.
Det er kanskje unødvendig å si, men fisker som viser tegn på sykdom, alderdom eller
utmattelse skal ikke under noen omstendighet bringes til en akvarieauksjon. Disse fiskene skal
behandles for sine lidelser hjemme. Fisker 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.
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. Dersom det er nødvendig så pakk dem enkeltvis i poser for å unngå
dødsfall, og fest posene sammen til en gruppe.
Har du f.eks. en enslig perleguramihann som slo i hjel dama si, så selg den på klubbauksjonen
og ikke her.
Fiskene som selges skal være i levedyktig alder og størrelse. Dette betyr generelt at yngel og
svært unge fisker må bli hjemme, men hva som er lite og for ungt for en fisk varierer for alle
akvariefisker, så en absolutt regel finnes ikke. Fisker som flyttes fra sitt hjem for tidlig vil lett
dø både under transport og når den kommer i sitt nye hjem. Dette er ikke god akvarieetikk.
Fisker skal alltid være over den kritiske fasen av sin oppvekst før du i det hele tatt tenker på å
ta den med deg til en auksjon. Dette varierer fra fiskeslag til fiskeslag, så du må sjekke hva
som gjelder for den fisken du ønsker å selge.
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Unntak gjelder dog for visse yngel i følger med sine foreldre. Eksempel på dette er guppy og
andre lette levendefødende arter.
Oslo Akvarieklubb forbeholder seg retten til å avvise objekter som strider mot dette.
Hvis en fisk er uegnet for vanlig akvarium, eller er for spesielt interesserte og derfor krever
spesialakvarium og/eller behandling vil dette bli opplyst under auksjonen.
Reker
Reker med klør skal ikke pakkes i poser. Disse kan klype hull på posen og stikke av. De skal
pakkes i syltetøyglass eller lignende. Det er viktig med et lokk som kan lukkes forsvarlig over
dem. De skal også pakkes flere i posen, minimum 5 reker. Én reke er ikke et salgsobjekt.
Dette gjelder uansett rekeslag.
Kreps
Kreps som ikke er lovlige i Norge selges ikke på Storauksjonen. Derav er det kun kreps av
cherax familien som kan 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.
Disse plantene selges heller ikke på storauksjonen:
limnobium, pistia, salvinia.
Disse plantene kan du ta med en pose av. Posen skal være velfylt:
Hornblad, limnophila- sessiliflora-, hygrophila- artene.
Planteposer bør generelt være velfylte, unntak er planter som kan være solitærplanter. Planter
som viser tydelige tegn på å være slitne pga. jernmangel, CO2 eller lysmangel skal ikke selges
på akvarieauksjon. Planter pakkes som hele planter. Løse blader som legges oppi posen for å
få den til å se fullere ut er ikke god etikk.
Det skal ikke være vann i poser med planter. Planter kan gjerne også pakkes uten luft. Det
skal være mulig å se at planten er av god kvalitet i en klar pose.
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. Se avsnitt om merking av objektene.
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.
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Stein, sand og grus.
Stein, sand og grus selges ikke. Unntaket er lavastein.
Det har vist seg å være tungt (i alle betydninger) å selge slikt.
Røtter
Røtter selges på storauksjon. Pass på at det er røtter som er egnet for bruk i akvarium og merk
gjerne rota med hvilken type det er.
Like objekter
Mottaket vurderer hvor mange like objekter de vil motta fra samme selger. De kan enten
forslå å slå sammen like objekter eller å avvise et antall av objektene.
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. Brødposer eller poser fra
fruktdisken på Rema 1000 er IKKE egnede til å pakke akvariefisk. Det
hjelper ikke om du bruker to eller flere av disse posene per pakking!
Til storauksjon (eg. til alle auksjoner) skal man bruke akvarieposer som
har minst 50 % av den nedre 1/3-del av posen uten trykk. Dette for at
kjøper (og videokamera på storaksjonen) skal kunne se hva som er i
posen.
Poser med for mye trykk vil bli forlangt ompakket ved mottaket.
Oslo Akvarieklubb har godkjente poser for salg, bestilling på nettsidene.
Tips: Dersom du kjøper godkjente poser på forhånd koster de kr 2,80, på selve auksjonen blir
du belastet med kr 5,00 pr. pose.
Sånn pakker du en fiskepose.
Det skal være lite vann og mye luft i poser med fisk!!
Ikke sammenlign vannmengden med det som pakkes i
dyrebutikkene. Disse posene er beregnet for å bringes
rett hjem.
På akvarieauksjonene kan fiskene være i posene i
opptil ti timer før de slipper ut.
Her er det 100 % nødvendig med masse luft om fiskene skal overleve!
1. Ha vannet og fisken i posen. Vannet fisken har med seg i posen skal stamme fra
akvariet der fisken har bodd.
2. Sett posen foran deg på et bord slik at posen hviler på bordet. Ikke slipp posen under
noen omstendighet. Fisk og vann vil da renne ut.
3. Grip sammen den øverste delen av posen med et knyttnevegrep. Du skal nå, om du har
lykkes, ha fanget luften i posen. Posen vil bule ut, slik den gjør når du kjøper fisk i
butikken. Gjør den ikke det, prøv på nytt.
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4. Hold knyttnevegrepet stramt så luften ikke slipper ut. Ta din ledige hånd, mens du
fortsetter å klype med den andre. Vær rask. Ta tak i øverste del av posen og vri rundt
to til tre ganger, behold knipetaket med den andre hånden.
5. Nå gjelder det å handle raskt. Ta strikken som du har liggende klar ved siden av posen
i din frie hånd. Slå strikken stramt to ganger rundt posens snurpede topp, omtrent der
du holder knipetaket med din andre hånd.
6. Brett så ned øvre delen av posesnurpen, så den brettes over strikken. Fortsett å snurre
strikken rundt den nå nedbrettede toppen. Fest strikken stramt! Bruk gjerne mer enn en
strikk.
7. Om posen blir slunken eller klapper sammen, har du mislykkes. Prøv igjen! Om du
aldri har gjort dette før, så vent med å putte fisken oppi og prøv til du får det til. Posen
skal være fylt med luft og kjennes hard. Dersom fisken pakkes i to poser legger du den
første posen oppi den andre etter at du har fanget luften i den første. Hyssing egner seg
ikke til å lukke poser med. Teip egner seg heller ikke til å lukke poser med.
I et syltetøyglass, isboks eller lignende.
Noen fisker ødelegger posene mer enn andre. Mange maller kan stikke eller gnage hull på
posene, og bør derfor pakkes i syltetøyglass, isbokser eller lignende. Store maller som
gibbiceps og pleco over 15 cm SKAL pakkes i passende balje, bøtte eller isboks.
Fisk som er over 15 cm, dersom du ikke har tilgang på ekstra STORE dertil egnede
akvarieposer, bør pakkes i isbokser, bøtter eller baljer.
Husk at kravet til mye luft i forhold til vann også gjelder her, og at du må ha lokk eller annet
egnet dekke over fisker som kan hoppe ut.
Hvor mange skal det være i posen/boksen?
Dette er avhengig av flere ting. Stim/gruppe fisker skal alltid selges i stim. Det bør være
minimum 5 fisk i posen, avhengig av type fisk/størrelse.
Har du et akvarium med tre gjenlevende neontetra som du vil kvitte deg med selges de
ikke på storauksjon, men prøv å selge disse via for eksempel Akvaforum eller på en
klubbauksjon.
Fisker der hannen er svært dominerende bør selges alene eller i ratio en hann og flere hunner.
For eksempel skal en kampfiskhann aldri bare gå sammen med kun en hunn, og den skal
derfor heller ikke selges slik. Guppy er også fisker som selges samlet. Du vil oppnå høyere
pris for objektet, og kjøperen får en skikkelig mengde fisk. En vanlig og god fordeling av
guppy er 3 eller flere hunner 2 hanner.
Ciklider er ofte fisker som angriper hverandre, og bør derfor som hovedregel alltid pakkes
alene. Mange Ciklider er fisker som kan ta hull på posene. Det er derfor nødvendig med to
sterke fiskeposer for noen fisker.
Har du et lekspar som skal selges gjør du det på følgende måte:
Pakk to poser som settes sammen med en strikk, eller samles i en stor pose. Fiskene vil
bli stressede av flytting og trange omgivelser og kan skade hverandre. Skadede fisk
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oppnår lavere pris og er upassende for salg. Har du lekspar, selg dem alltid samtidig,
ikke en og en. Det gir bare lavere pris.
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.
Planter pakkes i klare plastposer.
Merking av objektene
Alt som selges på auksjonen skal være tydelig og grundig merket. Avvik fra dette fører til at
objektet ikke selges eller selges til slutt på auksjonen. Bruk kulepenn eller vannfast tusj. Det
er fuktig på et auksjonsbord og ikke vannfast tusj vaskes vekk. Skriv helst på selvklistrende
merkelapper, med lim som tåler vann. Eventuelt bruk teip til å feste papirlapper, men pass på
at teipen tåler vann, og at posen ikke skades når du fester lappen.
Følgende skal være merket på alle objekter:
1. Selgernummer
2. Telefonnummer til selger
3. Hva det er
Selgernummer:
Alle objekter skal være merket med selgernummer. Alle som selger noe på storauksjonen skal
ha et eget selgernummer. Vi oppfordrer til at du sender søknad om selgernummer en til to
uker før selve auksjonen. Det får du ved å fylle ut skjemaet på nettsiden for selger.
Hva posen inneholder:
Alle objekter skal merkes med hva det er. Her gjelder regelen: En fisk er ikke en fisk! En fisk
har enten et latinsk navn eller et populærnavn. Selv om auksjonariusen er dyktig, har de ikke
tid til å se hva som er i posene under auksjonen. Merk derfor posen med fiskens rasenavn. Det
er ikke nødvendig med det latinske navnet, populærnavn fungerer like godt. Kjenner du både
populærnavn og latinsk navn, merk helst posen med begge!
Merk posen med fiskens kjønn. Er det fisker som er vanskelig eller umulig å kjønnsbestemme
kan du selvfølgelig ikke gjøre dette.
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
Spesielle fisk, for eksempel viltfangede, bør du merke med hvor de kommer fra. Barn av
viltfanget fisk er ikke viltfanget fisk. Dette er første generasjon etter viltfangst.
Vanlige forkortelser som gjerne kan brukes når posene merkes:
• VF = Viltfanget fisk (fisk som ikke er født i fangenskap)
• F1 = Første generasjon etter VF.
• F2 = Andre generasjon etter VF.
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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. Objektet vil ikke bli solgt, og det tar unødig tid for auksjonarius å oppsøke selger for å
høre om han er interessert i å senke minsteprisen.
Utstyr:
Utstyr bør merkes med de viktigste tekniske opplysninger: For eksempel akvarier skal merkes
med mål, dvs. bredde, dybde og høyde, samt antall liter det rommer. Lysarmatur med antall
watt og type (T8, T5, halogen etc.). Filtre med filtervolum og antall liter den pumper i timen.
Alle feil eller mangler på utstyr skal merkes.
Om du ikke kan står for det du selger, bør det ikke selges.
MEN - jeg vet ikke hva det er!
Ikke alle akvarister er dødelig opptatt av hva den enkelte fisken eller planten heter. Det er
ingen ting å skamme seg over, men skal du ha det med deg på auksjon må du allikevel klare å
finne det ut.
Følg denne oppskriften:
1. Slå opp i bøker eller på internett og prøv å finne den fisken eller planten som du skal
selge.
Planter: http://www.tropica.com/default.asp.
Fisk: http://akvaforum.no/fishbase.cfm.
Det finnes flere sider på internett hvis du leter.
2. Klarer ikke å finne fisken eller planten der? Ta et bilde av objektet og legg det ut på
Nettakvariet eller Akvaforum.
3. Enda ikke noe klokere? Pakk fisken eller planten forsvarlig. Ta med deg en vannfast
tusj, og en egnet lapp for merking av posen. Møt opp på akvarieauksjonen TIDLIG; kl.
09.00. Ikke en time senere! Vi har mange dyktige akvarister i klubben som kan hjelpe
deg! Men dette er tidkrevende.
Poser som er merket "plante-ting", "mallesak", "svømmedyr" og lignende blir solgt sist på
auksjonen!
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