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Hej allesammans,
Så var det dags för ett nytt nummer av Killiposten och information från styrelsen.
SKS utställning i Stockholm
Så var vår utställning i Stockholm avklarad för i år och jag vill passa på att tacka all ni som arbetade med
utställningen, både inför och under utställningen och även med nedtagningen av utställningen. Tack även ni
som ställde ut fisk, utan er blir det ingen utställning.
Där fanns strax över 180 utställningsnummer och som vanligt är det några fiskar man kommer ihåg efterår,
bland annat Anablepsoides erberi ''COLFGMRR 20-4'' (som blev Bäst i Show), Diapteron fulgens ''LEC 93-08''
och Scriptaphyosemion schmitti ''Juarzon''. Auktionen var välbesökt och det utställningsnummer som kostade
mest var en uppfödningsgrupp med Plataplochilus pulcher ''GEM 2020-7'' som gick för 900 SEK.
Hela utställningslistan finns på sks web http://www.killi.dk
SKS utställning 2022
Utställningen nästa år kommer återigen att vara i Stockholm, samtidigt med utställningen kommer vi ha
årsmöte. Datum för utställningen är inte bestämd ännu, men så fort som det är bestämt kommer vi publicera
den på SKS web och i Killiposten.
SKS Butikken
Butikkens varulager finns numera i Annelöv. Mogens har ett litet lager av artemia och spirulina, men resten
finns här. Ni som vill beställa kan ta kontakt med Mogens mogens.juhl@killi.dk eller med mig
anita@alfanita.se
Killibladet
Vi håller på med det sista på Killibladet nr 3-2021 och sedan skall det iväg till tryckeriet, så nästa nummer är
inte långt borta. Arbetet med nummer 4 har börjat och jag tror att vi har material till det numret också, men efter
det kommer jag behöva material till Killibladet, så passa på att skriva en artikel nu när höstmörkret är här och
det inte är så inbjudande att hålla på med utomhusaktiviteter. Om ni behöver hjälp med korrekturläsning eller
bildmaterial till artikeln kan ni bara höra av er till mig så hjälper jag er.
Gamla nummer av Killibladet
Jag har inte haft tid att slänga de äldsta numren av Killibladet, så än finns det möjlighet att få tag på dem så ni
som är intresserade av dem kan höra av sig så snart som möjligt innan jag slänger dem.
SKS web
På vår hemsida http://www.killi.dk finns mycket information bland annat samtliga nummer av Killibladet och
dess föregångare Killinyt och svenska Killibladet. De finns på medlemssidorna så man måste vara inloggad för
att kunna läsa dem. På medlemssidorna finns även information vad Butikken säljer och aktuell medlemslista
och artlista. Ta kontakt med Mogens om ni har glömt lösenordet så hjälper han er.

SKS forum
På SKS web finns även vårt forum, dels på den öppna sidan men även på medlemssidorna. På våra forum är
det tillåtet att lägga ut annonser på vad ni har att sälja, båda fisk, ägg, växter och tillbehör till akvarierna. Glöm
inte att skriva var ni finns och pris och om det är i danska, svenska eller norska kronor. Ni väljer själva om
annonsen bara skall synas för medlemmar eller om alla som läser på hemsidan skall kunna se den.
Kungälvs akvarium
Vi har fått ett erbjudande från Kungälvs akvarium som ger oss medlemmar 15% på fisk och 10% på foder,
växter och tillbehör ( ej akvarium). De har ett brett utbud av fisk, växter tillbehör mm och de tar även in fisk på
beställning.
Ni kan följa dem på Youtube:
https://www.youtube.com/c/KungälvsAkvariumAb
och deras hemsida finn spå https://kungalvsakvarium.se
Kungälvs akvarium AB, Vikingagatan 1, 44236 Kungälv
Adressändring
Glöm inte att meddela er nya adress när ni flyttar. Det händer alldeles för ofta att tidningar kommer i retur på
grund av att ”adressaten har flyttat/adressat okänd” och det kostar dels föreningen mer pengar att skicka
tidningen igen till den nya adressen och det kostar mig arbeta med att leta reda på den nya adressen…
Möte i lokalgrupperna
Killiträffarna i lokalgrupperna börjar komma igång nu, mer information om när och var de hålls finns på SKS
web http://www.killi.dk eller kan fås av respektive kontaktperson:
Killigruppen Jylland
Kontaktperson: Ove Bangsmark, tel. +45 86 15 74 95, e-post: bragesvej14@stofanet.dk
Killigruppen København
Kontaktperson: John Rosenstock, tel. +45 31627680, e-post: rosenstock@telia.dk
Killigruppen Skåne
Kontaktperson: Anita Persson, tel. +46 (0)727-133232, e-post: anita@alfanita.se
Killigruppen Stockholm
Kontaktperson: saknas, tillsvidare Mattias Wacker, tel. +46 (0)70 5466186 e-post: mattias.wacker@gmail.com
Kontaktuppgifter till styrelsen
Ordförande, redaktör för Killibladet och Killiposten, ansvarig för utskick av Killibladet, svensk
kontaktperson:
Anita Persson
tel. +46 727-133232 e-post: anita@alfanita.se
Vice ordförande:
Mattias Wacker
tel. +46 70 5466186 e-post: mattias.wacker@gmail.com
Kassör, dansk kontaktperson, Webbansvarig, medlemslistan och artlistan, ansvarig för Butikken,:
Mogens Juhl
tel. +45 28357781 e-post: mogens.juhl@killi.dk
Sekreterare:
Peter Ingeman Hansen
tel. +45 50305049 e-post peter@nask.dk
Ledamot, ansvarig för layouten av Killibladet:
Volker Münsch
tel. +46 840825912 e-post: volker.muensch@gmail.com
Suppleant: Jim Hansen
tel. +45 55737097 e-post metteogjim@gmail.com
Suppleant: John Rosenstock
tel. +45 31627680 e-post: rosenstock@telia.dk
Norsk kontaktman (inte medlem i styrelsen): Hans-Martin Hanslin
e-post: hans.m.hanslin@lyse.net

.
Lycka till med era fiskar!
Många killihälsningar
Anita

