Killiposten
nr 5 2020

Killiposten är Skandinaviska Killisällskapets (SKS) nyhetsbrev
Utkommer 6 gånger / år
Material till Killiposten skickas till Anita Persson, e-post anita@alfanita.se
Nästa Killiposten beräknas komma ut den 15 december deadline för att få med material är den 1 december 2020

av Anita Persson

SKS aktuellt
Nr 5 2020
Hej allesammans,
Jag hoppas allt är väl med er och att ni har haft en bra höst så här långt.
Utställningen
Vår utställning har varit nu och som vanligt var det trevligt att träffa alla. Tyvärr var det inte så många från Sverige som
kom till Herlufmagle, men så här i Corona-tider skadar det inte att vara extra försiktiga och inte resa för mycket. Med
tanke på att hålla ”Corona-avstånd” så var akvarierna på utställningen fördelade i två rum, så det var gott om plats och
man behövde inte trängas för att titta på fiskarna. I år var det flera medlemmar som hade skänkt växter till utställningen
och tack vare det såg akvarierna snygga ut och inte så enformiga som det lätt blir när det är samma växt i alla akvarier.
Christophe Aubin, som skulle hålla fördrag kunde inte komma utan Mogens och jag pratade om de olika foderkulturer
som vi odlar och jag hoppas att vi lyckades inspirera fler till att odla lite foder till fiskarna.
Utställningen avslutades som vanligt med auktion. Det högsta budet blev 500 DKK för 1 par Episemion krystallinoron
’BBS 99/23 East Edoum’ och det näst högsta blev 400 DKK för en uppfödningsgrupp Micropanchax katangae ’NA-K
2017, Kongolabaijuzi Wetlands, Masaka’. Gruppen med katangae simmar i ett av våra akvarium nu och de första äggen
är redan plockade.
Stort tack till er som hjälpte till med allt arbete med utställningen, utan er blir det ingen utställning.
Årsmötet
I samband med utställningen var det årsmöte. Nytt för i år var att det fanns möjlighet att delta digitalt och det var 4 stycken som var med ”online”. Protokollet för årsmötet finns på sidan 4 i detta nummer av Killiposten och finns tillsammans
med alla övriga handlingar till årsmötet på medlemssidorna på SKS web. Det har blivit lite ändringar i styrelsen, John
Rosenstock som har varit ordinarie medlem i styrelsen sedan SKS bildades är numera suppleant och Peter Ingeman
Hansen (Danmark) är ny styrelsemedlem. Hela listan på styrelsen finns på sidan 3.
Utställningar i andra föreningar
I förra numret av Killiposten skrev jag att det än så länge bara var BKA (Storbritannien) som hade ställt in sin utställning,
och att de andra skulle försöka ha sina utställningar som vanligt. Tyvärr blev resultatet att det bara var KFN i Nederländerna och vi som kunde ha våra utställningar, alla andra har blivit inställda på grund av Covid 19. Hur det blir nästa år
återstår att se…
Fisk- och ägglistan
På årsmötet var det en hel del som gärna ville att Fisk- och ägglistan skulle vara kvar i Killiposten. Men om vi skall ha
en Fisk- och ägglista behövs det att ni medlemmar skickar in bidrag till den, man behöver inte ha många par för att annonsera ut dem eller om man letar efter någon art eller partner till någon singelfisk är det bara att annonsera. Bidrag till
nästa Fisk- och ägglista vill jag ha senast den 1 december.
Höstrusk
Normala år brukar det vara regn och rusk så här års, men än så länge har det rusket lyst med sin frånvaro och åtminstone för min del har det varit svårt att fokusera på fiskarna istället för att vara ute i trädgården. Men det gäller ju att passa
på att vara ute och njuta nu medan det går för rätt vad det är så har vi ruskvädret här.
Ha en bra höst och lycka till med fiskarna
Många killihälsningar
Anita

SKS styrelse
Ordförande, ansvarig för Killiposten och utskick av Killibladet, svensk kontaktperson: Anita Persson
Solhällsvägen 32, SE-261 94 Annelöv, Sverige
tel. +46 (0)727-133232 e-post: anita@alfanita.se
Vice ordförande och redaktör för Killibladet: Mattias Wacker
Lillvägen 3, S-755 91 Uppsala, Sverige
tel. +46 (0)70 5466186 e-post: mattias.wacker@gmail.com
Kassör, dansk kontaktperson, ansvarig för Butikken, Webbansvarig, medlemslistan och artlistan:
Mogens Juhl
Hjørnagervej 11, DK-2650 Hvidovre, Danmark
tel. +45 28357781 e-post: mogens.juhl@killi.dk
Sekreterare: Peter Ingeman Hansen
Trompetvej 1, DK-4700 Næstved, Danmark
tel. +45 20251575 e-post peter@nask.dk
Ledamot: Volker Münsch
Byälvsvägen 253, SE-12847 Bagarmossen, Sverige
tel. 46 (0)840825912 e-post: volker.muensch@gmail.com
Suppleant; Jim Hansen
Jørgen Jensensvej 46, DK-4700 Næstved
tel. +45 55737097 e-post metteogjim@gmail.com
Suppleant: John Rosenstock
Kathrinevej 31, DK-2900 Hellerup, Danmark
tel. +45 31627680 e-post: rosenstock@telia.dk
Norsk kontaktman (inte medlem i styrelsen): Hans-Martin Hanslin
Åsveien 70, NO-4328 Sandnes, Norge
e-post: hans.m.hanslin@lyse.net

Medlemsavgiften för 2020
Medlemsavgiften löper per kalenderår 1/1-31/12. Medlemsavgiften bestämdes på årsmötet den 22/9 2018 till 35€.
Kursen som gäller för hela 2020 fastställdes i slutet av november 2019.
Medlemsavgiften för 2020 är:
Sverige:
		
		
		

Swedbank kontonummer 8214-9,694 348 768-3
BIC
SWEDSESS
IBAN SE8180000821496943487683
Svenskt bankgiro 464-0868
380 SEK
Swish: 123 268 95 45

Danmark:
		
		

Danske Bank 15510004600320
260 DKK
reg 1551 konto 4600320
SWIFT
DABADKKK
IBAN DK21 3000 0004 6003 20
MobilePay: no 441255

Norge:
		

Vårt norska konto är tyvärr stängt, så därför går det bara att betala via den danska eller svenska
bankkontot eller via Paypal. 		

Paypal		
		
ta kontakt med Mogens Juhl, e-post mogens.juhl@killi.dk

260 DKK

Ange SKS eller Skandinaviska Killisällskapet som mottagare, och glöm inte att skriva DITT EGET namn och adress,
samt telefonnummer och e-post-adress.
Om ni har några frågor angående medlemskapet i SKS,
var vänlig och kontakta Mogens Juhl, e-post: mogens.juhl@killi.dk

Protokoll fört vid Skandinaviska Killisällskapets
Årsmöte/generalförsamling
2020-09-06 i Herlufmagle, Danmark
På plats vid årsmötet/generalförsamling deltog 14 medlemmar:
Thomas Clausen, Mattias Fernström, David Rabelius, Max Carlsson, Palle Rath, Tommy Jörgensen, Jim Hansen, Kim
Pedersen, Peter Ingeman Hansen, Alf Persson, Henning Ravn, John Rosenstock, Mogens Juhl, Anita Persson
4 medlemmar deltog ”online”:
Richard Heuberger, Jörgen Iwersen, Ulf Lilja, Mattias Wacker
Handlingar som fanns tillgängliga för medlemmarna på årsmötet och skickades ut via e-post och publicerades på SKS
web 29 augusti
Följande handlingar fanns tillgängliga på plats, samt utskickade till alla medlemmar via e-post samt publicerades på
SKS hemsida den 29 augusti:
a)
Dagordning för SKS årsmöte/generalförsamling
b)
b) SKS verksamhetsberättelse 2018-2020
c)
c) Kasserens beretning 2020
d)
d) Regnskap 2018
e)
e) Regnskap 2019
f)
f) Budget for 2021
g)
g) Revisionsberetning for Skandinavisk Killiselskab for 2018
h)
h) Revisionsberetning for Skandinavisk Killiselskab for 2019
1. Årsmötet öppnas
SKS ordförande Anita Persson förklarade årsmötet öppnat
2. Val av
a) ordförande att leda årsmötet
		
b) mötessekreterare
		
c) 2 justeringsmän att justera protokollet
Till mötesordförande valdes John Rosenstock, till mötessekreterare valdes Anita Persson, till justeringsmän valdes
Jim Hansen och Alf Persson.
3. Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna mötesdagordningen.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet skickades ut i Killipostens aprilnummer. Mötet fann årsmötet vara behörigt utlyst.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse, räkenskaperna för 2018 och 2019 och budget för 2021 skickades ut
med e-post till medlemmarna den 29 augusti och publicerades på medlemssidorna på SKS web samma dag.
Mogens berättade att på grund av de norska bestämmelserna att samtliga medlemmar i en styrelse skall ha norskt
personnummer så kan vi inte längre ha något norskt bankkonto och därmed kommer vi förmodligen att tappa norska
medlemmar. I slutet av 2018 bytte vi bank i Sverige till Swedbank och efter det har vi haft tillgång till Swish, i Danmark
har vi tillgång till Mobil pay, båda betalningsmöjligheterna är uppskattade av medlemmarna och används mycket.
Henning Ravn kommenterade att Gustav Eek inte har betalt medlemsavgiften för 2020 och är därmed inte medlem
längre och kan därmed inte sitta i styrelsen.
Verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse, räkenskaperna för 2018 och 2019 och budget för 2021 godkändes och
lades till handlingarna.
6. Revisionsberättelsen
Revisionsberättelserna för 2018 och 2019 har skickats ut till medlemmarna den 29 augusti 2020.
Revisionsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.
7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Den avgående styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet av årsmötet.
8. Mottagna förslag
Inga förslag hade inkommit till behandling på årsmötet
9. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Årsmötet beslutade att styrelsen för kommande period ska bestå av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.

10. Val av styrelse för 2021-2022:
a) Val av ordförande
Årsmötet valde enhälligt Anita Persson till föreningens ordförande.
b) Val av kassör
Årsmötet valde Mogens Juhl till föreningens kassör.
Årsmötet beslöt att ordförande Anita Persson och kassör Mogens Juhl har rätt att teckna föreningens firma, disponera
föreningens bankkonton och utföra betalningar var för sig.
c) Val av övriga styrelseledamöter
Mattias Wacker, vice ordförande och redaktör för Killibladet
Peter Ingeman Hansen, sekreterare
Volker Munch, ledamot
d) Val av suppleanter
Jim Hansen och John Rosenstock
11. Val av revisor och suppleant för denna
Årsmötet valde Kim Pedersen till revisor och David Rabelius till revisorssuppleant.
12. Val av valberedningen
Årsmötet valde Henning Ravn och Alf Persson till valberedning
13. Beslut om plats för nästa årsmöte
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att besluta om plats för nästa årsmöte med inriktning att årsmötet hålls i samband
med en SKS killishow, Svenska/Norska killidagar eller liknande.
14. Killibladet – Killiposten
Killibladet
Mattias Wacker, redaktör för Killibladet tackade alla som har bidragit med material de senaste åren. Han efterlyser fler
artiklar skrivna av medlemmarna och hjälp med att översätta artiklar från andra föreningars tidningar.
David Rabelius poängterade att medlemsavgiften inte skall betraktas som en tidningsprenumeration utan just som en
medlemsavgift i en förening och bonus är att man får medlemstidningarna.
Det kom förslag på att ha valmöjlighet på om man skulle få Killibladet digitalt eller i pappersformat, men det kostar i
stort sett lika mycket att trycka 200 nummer som 350 nummer av tidningen, så vi fortsätter att skicka ut Killibladet som
pappersformat till alla medlemmarna.
Volker Munch och Mattias Wacker har gjort layouten till Killibladet nr 1-2 2019 och de kommer fortsätta att göra layouten till kommande nummer. Nummer 3-4 2019 är under arbeta just nu och vi kommer fortsätta att ge ut dubbelnummer tills vi är ikapp med utgivningen av Killibladet.
Vi har tappat många medlemmar på grund av att Killibladet inte har kommit ut, och enda sättet att öka antalet medlemmar är att tidningen kommer ut regelbundet nu.
Killiposten
Anita Persson, ansvarig för Killiposten, de senaste numren har det varit Köp- och säljannonser i Killiposten, deltagarna på årsmötet ville gärna att det skulle fortsätta. I övrigt planeras inga större förändringar för Killiposten utan den
planeras att komma ut 6 gånger om året som tidigare.
15. SKS Butikken
Mogens Juhl, ansvarig för Butikken berättade att det som säljs mest är artemia som vi köper 10 kg åt gången och
plastpåsar. Böckerna säljs mycket dåligt och vi kommer inte köpa in fler böcker.
Butikkens årsresultat har balans mellan det som köps in och det som säljs.
16. SKS hemsida
Mogens Juhl har ansvar för hemsidan. Den använder Jomla och behöver uppdateras ofta. För tillfället är det liten aktivitet på hemsidan och den används mest till att förvara Killibladet, Killiposten och annan data. Alla som vill registrera
sig på hemsidan godkänns av Mogens innan de släpps in, detta för att undvika spammare.
17. SKS internationella killiutställning, och eventuellt andra killiutställningar
På grund av Corona är det bara KFN (Holland), vi och CZKA (Tjeckien) som kommer ha sina utställningar. Tack vare
detta så fick vi mer fisk än väntat till vår utställning, 190 utställningsnummer istället för förväntade 150. Det har varit
mycket diskussioner i både styrelsen och Köpenhamnsgruppen om vi skulle ha utställningen i år eller om vi skulle
göra som så många andra och ställa in den, men till slut beslutades det att vi har utställningen.
Styrelsen utser plats för nästa års killiutställning.

18. Medlemsavgift för 2021-2022
Det som kostar pengar i föreningen är Killibladet och utställningen vars utgifter ökar för vart år. Men dessa aktiviteter
är viktiga för föreningen och det är de som håller ihop föreningen.
Vi är nere på 120 medlemmar nu och vi ligger back med en del nummer av Killibladet, men det är avsatt pengar för
tryckningen av dessa och enligt Mogens Juhl finns det inget behov av att höja medlemsavgiften.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ligger kvar på 35 Euro kommande period.
19. Övriga frågor (anmälda under punkt 3)
Alf Persson ordnade att vi även kunde ha årsmötet online och därmed kunde även medlemmar som inte var i Herlufmagle delta i mötet.
20. Årsmötets avslutande
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Anita Persson
Mötessekreterare
Justeras av:
Jim Hansen och Alf Persson

Samtliga handlingar till årsmötet och årsmötesprotokollet finns på medlemssidorna på SKS web.

Lokalgrupper
Killigruppen Jylland
Kontaktperson: Ove Bangsmark, Klokkeskovvej. 45, 8260 Viby J, Tlf. +45 86 15 74 95,
e-post: bragesvej14@stofanet.dk
Næste møde:
Killigruppen København
Kontaktperson: John Rosenstock, Kathrinevej 31, DK-2900 Hellerup, Danmark, tel. +45 31627680
e-post: rosenstock@telia.dk
Novembermødet 2/11 hos Henning 19.30
Husk Tilmelding på tlf 41233666 eller email : hravn@youmail.dk
Mødet foregår som vanligt i kælderlokalet bag huset.
Alle porte er nu låst, så det anbefales at medbringe mobiltelefon, så man kan melde sin ankomst og blive lukket ind
Decembermødet 7/12 hos John 19.30 JULEMØDET
Killigruppen Skåne
Kontaktperson: Anita Persson, Solhällsvägen 32, SE-261 94 Annelöv, Sverige, tel. +46 (0)727-133232
e-post: anita@alfanita.se
Killiträff hos Alf och Anita i Annelöv söndagen den 25 oktober kl 14.00.
Som vanligt bjuder vi på fika med hembakat, så vi vill gärna att ni anmäler att ni kommer senast fredagen den 23 oktober på e-post anita@alfanita.se
För er som inte har tillgång till bil och ändå vill komma, så kan vi hämta er vid Pågatågstationen i Dösjebro eller
Billeberga.
Killiträffen kan komma att ställas in beroende på hur Coronapandemin utvecklas.
Gemensamt möte med Köpenhamnsgruppen måndagen den 7/12 kl 19.30 hos John Rosenstock. För planering av
samkörning anmäl att ni kommer till Anita senast lördagen den 5/12.
Killigruppen Stockholm
Kontaktperson: saknas, tillsvidare Mattias Wacker, Lillvägen 3, S-755 91 Uppsala, Sverige ,
tel. +46 (0)70 5466186 e-post: mattias.wacker@gmail.com

Pristagarna från

SKS 39:e Internationella Killi-show

som hölls den 4-6 september på Herlufmagle Hallen, Herlufmagle, Danmark
Best Fish In Show
201 Hypsolebias faouri ’Terra Typica, BR 2017’ Anita Persson SKS SE
SKS Special Prize
110 Crenichthys baileyi K de Jong KFN NL
SEK Special Prize
( for the best Aphanius)
117 Paraphanius mento ’Elbistan’ Jesper Thorup SKS DK
Grupp 100
Fundulus, Cyprinodon, Jordanella, Aphanius, Valencia etc.
1. Crenichthys baileyi
2. Paraphanius mento ’Elbistan’
3. Anatolichthys danfordii ’Soysal’

K. de Jong
Jesper Thorup
Thomas Clausen

KFN-NL
SKS-DK
SKS-DK

Grupp 200
South American Annuals
1. Hypsolebias faouri ’Terra Typica, BR 2017’
2. Simpsonichthys punctulatus ’Goias, Np 03-07’
3. Aphyolebias boticario ’Porto Acre, HVF 18-6’

Anita Persson
John Patterson
J. W. Hoetmer

SKS-SE
SKS-SE
KFN-NL

Grupp 300
Rivulus
1. Laimosemion xiphidius ’Crique Blanche’
2. Anablepsoides chucunaque ’PAN 12-01’
3. Anablepsoides franzvermeuleni ’Backhuis, SUR 2010-03’

E. G. Lastra
W. Suijker
R. Bayer

SEK-E
KFN-NL
DKG-DE

Grupp 400
Nothobranchius, Fundulosoma & Pronothobranchius
1. Nothobranchius palmqvisti ’Pangani, TZ 94-7’
2. Nothobranchius rosenstocki ’ZAH 2018-04’
3. Nothobranchius lucius ’Minepa,, TAN 19-02’

Alf Persson
John Rosenstock
Max Carlsson

SKS-SE
SKS-DK
SKS-SE

Grupp 500
Aplochelius, Epiplatys & Pachypanchax
1. Epiplatys roloffi ’DG-10’
2. Pseudepiplatys annulatus
3. Aplocheilus parvus

Tommy Jørgensen SKS-DK  
Anita Persson
SKS-SE
Ove Bangsmark
SKS-DK

Grupp 600
Aphyosemion 1 (Chromaphyosemion, Diapteron, Kathetys)
1. Episemion krystallinoron ’BBS 99/23 East Edoum’
2. Diapteron cyanostictum ’Lata, GEW 13-1’
3. Aphyosemion bualanum ’Batibo, ADL 13-22’

Mogens Juhl
J. Knol
John Patterson

Grupp 700
Aphyosemion 2 (Aphyosemion, Archiaphyosemion, Scriptaphyosemion)
1. Scriptaphyosemion schmitti ’Juarzon’
Ove Bangsmark
2. Archiaphyosemion petersi ’Banco Park’
Ove Bangsmark
3. Scriptaphyosemion aff. geryi ’Sud Gaoual, GCLR 06-12’
Ove Bangsmark
Grupp 800
Aphyosemion 3 (Mesoaphyosemion)
1. Aphyosemion citrineipinnis ’GJS 00/3’
2. Aphyosemion australe ’Gold’
3. Aphyosemion escherichi ’FCCO 2013-14, Dolisie’

SKS-DK
KFN-NL
SKS-SE

SKS-DK
SKS-DK
SKS-DK

Mogens Juhl
SKS-DK
Anita Persson
SKS-SE
John Patterson SKS-SE

Grupp 900
Fundulopanchax
1. Fundulopanchax fallax ’ADK 09-301, Fifinda’
2. Fundulopanchax filamentosus ’Ikeja’
3. Fundulopanchax marmoratus ’Nguti 05’

V. Sedlácek
Anita Persson
Palle Rath

CZKA-CZ
SKS-SE
SKS-DK

Grupp 1000
Lyktögon och övriga
1. Plataplochilus cabindae ’Les Saras’
2. Micropanchax spec. ’Na-K 2017, Rundu’
3. Poropanchax cameronensis ’VAB 2016-17’

R. Bayer
Anita Persson
Mogens Juhl

DKG-DE
SKS-SE
SKS-DK

Grupp 1100
Uppfödningsgrupp, annuella arter
1. Fundulopanchax walkeri ’Abidjan’
2. Nothobranchius korthausae ’Red’
3. Fundulopanchax sjoestedti ’red dwarf’

TommyJørgensen SKS-DK
TommyJørgensen SKS-DK
Anita Persson
SKS-SE

Grupp 1200
Uppfödningsgrupp, övriga arter
1. Chromaphyosemion volcanum ’Kaké II ABC 06-111’
Anita Persson
2. Epiplatys sangmeliensis ’VAB 2016-09’
Mogens Juhl
3. Micropanchax katangae ’NA-K 2017, Kongolabaijuzi Wetlands, Masaka’
		
Robert Knutsson

SKS-SE
SKS-DK
SKS-SE

Hela resultatlistan finns på SKS web

www.killi.dk

Resultat från KFNs utställning
som hölls 27-29 augusti på De Schildkamp i Asperen, Nederländerna.
På KFNs utställning ställde Mogens Juhl, Robert Knutsson och och Anita Persson ut fisk.
1a pris till Mogens Juhl med Anablepsoides derhami Tinco Maria GR 2010/1
1a pris till Robert Knutsson med en uppfödningsgrupp Micropanchax katangae ’NA-K 2017, Kongolabaijuzi Wetlands,
Masaka’
1 pris till Mogens Juhl för uppfödningsgrupp Epiplatys sangmelinensis VAB 2016/09
Bästa utländska fisk blev Mogens Juhl med uppfödningsgruppen Anablepsoides derhami Tinco Maria GR 2010/1

SKS hedersmedlemmar
Anders Cassel
Peter Kirchhoff
Wolf Baus
Anita Persson
John Rosenstock

Fisk- och ägglista
Alf och Anita Persson, Solhällsvägen 32, SE-261 94 Annelöv, Sverige, tel. +46 (0)727-133232
e-post: anita@alfanita.se
Fisk, vid besök:
Aphyosemion australe ’Cap Esterias, EBT 96-27’		
Aphyosemion australe ’gold’		
Aphyosemion striatum ’GEMHS 00-33’		
Chromaphyosemion volcanum ’Kaké II, ABC 06-111’		
Chromaphyosemion volcanum ’Mbonge’		
Epiplatys dageti, trio		
Fundulopanchax sjoestedti ’red dwarf’, trios		
Kryptolebias marmoratus ’Dangriga, Belize’, styck		
Lacustricola pumilus ’Burundi, CI 2008’		
Nothobranchius korthausae ’Mafia Island, TZN 08-02’		
Pseudepiplatys annulatus, trios		

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
80 kr
100 kr
100 kr
80 kr
100 kr

Foderkulturer, vid besök:
Hyalella azteca		
Mikromask		
Moina		
Vinägersmikro		

40 kr
40 kr
40 kr
40 kr

Sökes:
Marisa cornuarietis (jätteposthornssnäcka)

SKS Butikken
Butiksbestyrer: Mogens Juhl
Akvarier:

		
Killiakvarier kan stadig købes gennem SKS. Størrelsen er 30X20X20 cm, silikonelimet med sort plastkant.
		
Akvarierne er dem som anvendes på udstillingerne.		
100 kr
		
Fabriksnye akvarier har vi ikke lige nu				
130 kr
Det er IKKE muligt at sende akvarier på en sikker måde. Derfor kun ved personlig afhentning. Akvarierne forhandles
kun i forbindelse med udstillinger, da de ellers er pakket væk og svært tilgængelige.

Plastposer:
		
		
		

Poser i en meget kraftig kvalitet. Poserne er smalle og lange, særdeles velegnede til forsendelse af 		
killifisk.
Poser 6, 8, 10, eller 13 cm brede, pr. 100 stk.			
40 kr

Kinesiske breathing bags 10x28 cm, 50 stk 				

Artemia:
		
		

Vacuumpakket fra Utah, 90 % klækning				
1 deciliter pakket i plastpose					

Æggepulver:

100 kr
520 kr
55 kr

100 ml				

25 kr

Spirulina pulver: 150 gram ca.					

25 kr

PVP, ”AquaSafe”: PVP, nok til 20.000 liter vand			

60 kr

Scheels opløsning: 400 ml						

udsolgt

CD: ”Pike-like Toothcarps, Epiplatys – Aplocheilus – Pachypanchax” af W. Neumann

25 kr

Bøger:

DKG Supplementshæfte no 12
		
Beskriver den første grundige indsamling i Congo Brazaville i mange år. Fokus er på at undersøge identiteten
		
af Aphyosemion louessense samt genfange nogle af de arter, som blev fanget for snart 30 år siden - sidst der
		
var adgang til området.
		
Jeg har indkøbt nogle stykker som sælges for			
50 kr
Aqualog 1 ”Killies of the old world”					
		
Aphyosemion og lampeøjer m.m.					

175 kr

Aqualog 2 ”Killies of the old world”							
		
Nothobranchius, Epiplatys m.m.					
175 kr
Aqualog 3 ”Killies of the new world”							
		
Omhandler alle killifisk i Nord-, Mellem- og Sydamerika.
350 kr
Comparison of old world and new world tropical cyprindonts af Jean Huber

100 kr

”Killies” af Anders Cassel						

100 kr

”Fauna of Cameroon” af Amiet						
		
Bogen er delt 50% fransk og 50% engelsk. Mange farvefotos er inkluderet.
		
Bogen giver meget grundige beskrivelser af Camerouns naturforhold

150 kr

”Vattenvård för akvarister” af Rickard Berg				

50 kr

”Killidata 2007”, uindbundet af Jean H. Huber			

50 kr

”Simpsonichtys e Nematolebias” af Dalton Nielsen		
		
Specialpris						

100 kr

”Catalog of Aplocheiloid Killifishes of the World” af W.J.E.M. Costa. 2008			
		
Specialpris						
100 kr

Bestilling og betingelser

Alle priser tillægges porto, evt. emballage og valutaoverførsel.
Bestilling gives til:
Mogens Juhl, Hjørnagervej 11, DK-2650 Hvidovre
Tlf. +45 28 35 77 81,
e-post: mogens.juhl@killi.dk
På grund af den forskel der er i kursen på danske, norske og svenske kroner, skal det fastslås, at priserne er i danske
kroner. Årsagen til det er danske kroner, er den simple, at langt de fleste indkøb er foretaget i danske kroner.

Butikken
har filial i Annlöv
Butikken har en filial i Annelöv med i stort sett samma sortiment som hos Mogens.
Beställning görs antingen till Mogens eller till mig. Ni kan antingen hämta varorna här eller hos Mogens, det finns även
möjlighet att få det levererat till Stockholm och för att hålla nere portokostnaden för er skickar vi till de svenska medlemmarna och Mogens till övriga medlemmar.
Det går bra att betala direkt med kontant eller med swish.
Ni som är intresserad av att köpa akvarium av Butikken har möjlighet att göra det nu. För tillfället finns 6 stycken begagnade akvarium hemma hos oss i Annelöv. Vi skickar dem inte utan det är hämtning här som gäller.
Anita, e-post anita@alfanita.se

