Killiposten
nr 4 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 oktober, deadline för att få med material är den1 oktober 2020

av Anita Persson

SKS aktuellt
Nr 4 2020
Hej allesammans,
Jag hoppas ni har haft en bra sommar och kunnat ladda batterierna inför höstens regn och rusk.
Utställningen
Det är snart dags för vår utställning och även om allt är osäkert så här i Coronatider med alla restriktioner så planerar
vi att utställningen skall äga rum ”som vanligt”. Det vill säga att vi har en hel helg att umgås och prata fisk med varandra. I nuläget är det osäkert om Christophe Aubin har möjlighet att komma och hålla sitt fördrag, om han inte kommer
så blir det en workshop om att odla olika foderkulturer med Mogens och mig.
Årsmöte
I samband med utställningen är det även dags för årsmöte. Nytt för i år är att vi kommer ordna så man kan delta
digitalt på årsmötet, för mig känns det positivt för nu har alla möjlighet att delta utan att vara på plats. Mer information
finns längre fram i Killiposten
Som vanligt behövs det folk till styrelsen och om du vill arbeta med att utveckla föreningen så hör av dig till valberedningen som består av Richard Heuberger, e-post richard.heuberger63@gmail.com och Henning Ravn, e-post hravn@
youmail.dk .
Utställningar i andra föreningar
De flesta av de andra föreningarna i Europa planerar att ha sina utställningar som vanligt nu i höst, i nuläget är det
bara BKA i Storbritannien som har ställt in sin. Men vi vet inte hur det blir längre fram och om det kommer bli fler restriktioner i de olika länderna. På sidan 7 finns länkar till respektive hemsidor där det finns mer information om utställningarna.
Fisk och ägglistan
I detta nummer finns det tyvärr bara en annons i Fisk och ägglistan, så jag hoppas ni är fler som vill annonsera i nästa
nummer av Killiposten som kommer ut i oktober. Ett tips är att listan inte bara är till för att sälja fisk utan även för att
efterlysa fisk med mera om det är något man söker.
Odla fisk
Jag vet inte om ni brukar ”stänga ner” era akvarium när det är sommar och semester, men hos oss är det full rulle i
stort sett året runt. Så nu i sommar har det så klart blivit en del yngel bland annat av Chromaphyosemion volcanum
’Kaké II, ABC 06-111’. Jag flyttade de vuxna fiskarna till ett större akvarium med bland annat Cryptocoryne och javaormbunkar och då fick växterna i deras gamla akvarium inte följa med. Efter en vecka hittade jag cirka 20 yngel bland
växterna och nu är de snart 1 cm ”stora”. Visst är det roligt när det bara blir yngel utan att man har för mycket jobb
med det.
Jag hoppas vi ses på utställningen i Herlufmagle om några veckor.
Många killihälsningar
Anita

Kallelse till SKS årsmöte
den 5 september kl 13.00
i Herlufmalgehallen, Herlufmagle, Danmark

SKS styrelse
Ordförande, ansvarig för Killiposten och utskick av Killibladet: Anita Persson
Solhällsvägen 32, SE-261 94 Annelöv, Sverige
tel. +46 (0)727-133232 e-post: anita@alfanita.se
Vice ordförande och sekreterare: John Rosenstock
Kathrinevej 31, DK-2900 Hellerup, Danmark
tel. +45 31627680 e-post: rosenstock@telia.dk
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
Redaktör för Killibladet: Mattias Wacker
Lillvägen 3, S-755 91 Uppsala, Sverige
tel. +46 (0)70 5466186 e-post: mattias.wacker@gmail.com
Ledamot: Volker Münsch
Byälvsvägen 253, SE-12847 Bagarmossen, Sverige
tel. 46 (0)840825912 e-post: volker.muensch@gmail.com
Ledamot och norsk kontaktman: 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

Lokalgrupper

Killigruppen Jylland
Kontaktperson: Ove Bangsmark, Klokkeskovvej. 45, 8260 Viby J, Tlf. +45 86 15 74 95,
e-post: bragesvej14@stofanet.dk
Næste møde: Næste møde: Søndag d. 20. september kl. 14 hos Lloyd i Kolding.
Tilmelding senest dagen før.
Killigruppen København
Kontaktperson: John Rosenstock, Kathrinevej 31, DK-2900 Hellerup, Danmark, tel. +45 31627680
e-post: rosenstock@telia.dk
Septembermødet er aflyst på grund af udstillingen
Oktobermødet 5/10 hos Henning 19.30
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
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.
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

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

SKS Butikken
på utställning

Butikken kommer vara öppen under utställningen, men med begränsat sortiment. Vi uppskattar om ni förbeställer
varorna för leverans under utställningen. Beställningen skall skickas till Mogens Juhl, e-post: mogens.juhl@killi.dk
senast onsdagen den 2 september.
Förutom det vanliga sortimentet som finns på sidorna 8-9 som skall förbeställas så kommer det även finnas startkulturer av olika sorters foderkulturer att köpa för 40 DKK styck.

Dagordning för årsmöte i

Skandinaviska Killisällskapet
klockan 13.00 lördagen den 5 september 2020
i Herlufmaglehallen, Herlufmagle, Danmark
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Årsmötet öppnas.
Val av
a) ordförande att leda årsmötet
b) mötessekreterare
c) 2 justeringsmän att justera protokollet
Godkännande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisionsberättelsen
Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mottagna förslag
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av styrelse för 2021-2022:
a) Val av ordförande
b) Val av kassör
c) Val av övriga styrelseledamöter
d) Val av suppleanter
Val av revisor (er) och suppleant (er) för dessa
Val av valberedningen
Beslut om plats för nästa årsmöte
Killibladet – Killiposten
SKS Butikken
SKS hemsida
SKS internationella killiutställning, och eventuellt andra killiutställningar
Medlemsavgift för 2021-2022
Övriga frågor (anmälda under punkt 3)
Årsmötets avslutande

Inbjudan
till digitalt årsmöte
Inbjudan till att delta i årsmötet digitalt kommer att skickas ut med mail några dagar innan årsmötet.
Om du har några fårgor redan nu så hör av dig till mig.
Anita, e-post anita@alfanita.se

SKS 39:e Internationella Killi-show
4-6 september 2020 i Danmark
Vi även i år nöjet att bjuda in till SKS internationella killi-show i Danmark.
Utställningen kommer att hållas i Herlufmagle Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle, Det är cirka en timmes bilresa från Köpenhamn. Med tåg och buss via Ringsted eller Næstved tar det ca. 1½ timmar.
Underlätta arbetet med att göra utställarlista och fiskplacering genom att anmäla dina fiskar till killi-showen före den
1 september! Fiskarna skall vara på utställningen senast klockan 14 fredagen den 4 september. Bedömningen startar
klockan 18 på fredagen.
Du kan anmäla till: John Rosenstock e-mail : john.rosenstock@killi.dk
Skicka fisk till: Anita Persson, Solhällsvägen 32, SE-261 94 Annelöv, +46-727-133232, e-mail: anita@alfanita.se
Fiskarna kommer att bedömas i följande klasser:
100
Fundulus, Cyprinodon, Jordanella, Aphanius, Valencia.....
200
Sydamerikansk årstidsfisk
300
Sydamerikanske växtlekare
400
Nothobranchius, Pronothobranchius & Fundulosoma
500
Epiplatys, Aplocheilus & Pachypanchax
600
Chromaphyosemion, Kathetys, Episemion & Diapteron
700
Aphyosemion s.s., Scriptaphyosemion & Archiaphyosemion
800
Aphyosemion (Mesoaphyosemion)
900
Callopanchax & Fundulopanchax
1000 Lyktögon & Oryzias
1100 Uppfödningsklass, årstidsfisk (3 par eller 2 trio)
1200 Uppfödningsklass, övriga (3 par eller 2 trio)
Den utställda fisken kommer inte att returneras utan betraktas som en donation till SKS, precis som vanligt.
Utställningen är öppen enligt följande:
Fredag:

Endast för utställare, bedömning mm.

Lördag:
Utställningen är öppen 		
10-18
		
SKS Årsmöte			
13-14
		
Föredrag: Christophe Aubin från Frankrike, Collection in Congo 2019
						
15 –17			
Söndag:
Utställningen är öppen 		
10 - 12
		
Auktion på utställd fisk		
13 – ca 16
Lördag kväll har vi som vanligt den omtalade ”hyggeaften” för medlemmar och gäster (till självkostnadspris) samma
plats som utställningen. Glöm inte att anmäla dig!
Vi har bokat 15 rum på platsen, som kan beställas från Mogens Juhl mogens.juhl@killi.dk Vi förväntar oss att priset
blir för enkelrum: 230 d.kr/natt, dubbelrum 380 d.kr/natt
Fritt inträde
Alla hälsas hjärtligt välkomna
Vi tackar på förhand för din anmälan till SKS internationella killi-show - 2020
Københavns-gruppen

SKS

Alternativ program

på utställningen
Om Christophe Aubin inte har möjlighet att komma till utställningen och hålla sitt föredrag kommer
Mogens och Anita hålla en workshop om att odla olika foderkulturer istället.

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:
Aphyosemion striatum ’GEMHS 00-33’		 100 kr
Chromaphyosemion volcanum ’Kaké II, ABC 06-111’		 100 kr
Epiplatys dageti, trio		 100 kr
Fundulopanchax gardneri gardneri ’Udi Berge’		 80 kr
Fundulopanchax sjoestedti ’red dwarf’		 80 kr
Oryzias latipes ’Yellow lame’ ,säljs styckvis		 40 kr
Nothobranchius korthausae ’Mafia Island, TZN 08-02’		 80 kr
Notholebias vermiculatus ’Jacone’ 		 100 kr
Sökes:
Marisa cornuarietis (jätteposthornssnäcka)

Utställningar 2020
Här är datum för höstens utställningar, men med tanke på att vi inte vet hur Coronapandemin ser ut i höst kan
de bli inställda.
KFN: 27-29 augusti på De Schildkamp i Asperen, Nederländerna. Mer information finns på www.killifishnederland.nl/
SKS: 4-6 september på Herlufmagle Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle, Danmark
CZKA: 18-20 september i Prag, Tjeckien. Mer information finns på https://killi3.webnode.cz//
KCF: 2-4 oktober i Courseulles sur mer, Frankrike. Mer information finns på www.killiclubdefrance.org/
APK: 16-18 oktober i Torres Novas, Espaco Nersant, Portugal. Mer information finns på http://www.apk.pt/
För mer information hör av er till mig Anita, e-post anita@alfanita.se

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

