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Akvamesse i
Vejle
26-27. februar
2011
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Vejle Akvarieforening Indmeldelses Skema
Navn:____________________________________________________

By:__________________________________

Adresse:_________________________________________________
Postnr:___________

Email adresse:______________@_____________________________
Fødselsdato:____________________

Underskrift:__________________________

Mobilnummer:____________
Dato:___/___-2011

Evt brugernavn på www.vejleakva.dk:
_______________________

Husstand kr. 300,Junior/Senior (u.18/o.60) kr. 200,-

2011—Kontingent:

Vi lægger vægt på samværet, som ikke findes på internettet, vi har plads til alle, om du er ny med et 12l akvarie med 1 guppy eller
erfaren akvarist med flere tusinde liter vand.

Vi er en aktiv akvarieforening med over 50 medlemmer, der dækker Vejle og Omegn. Vi har lokaler i Damhavens skole, hvor vi mødes
den første tirsdag i hver måned, derudover arrangerer vi ture ud i det blå, bl.a. firmabesøg (dansk tropefisk, tropeakvarier,
Danmarksakvarium, Credo Fish osv.).

Vejle Akvarieforening

ejlea
Www.v

Udstillere i Hallerne
Hal 1:

Hal 2:

Rejeshoppen

Mallehuler.dk

Akvarieviden

Danish show guppy

Mallen.dk

Århus akvarieforening

Guppyklubben.dk

Akvariesiden

Bo Jeppesen

Kim M. & Christian Jacobsen

Akvarie West

Coryforum.dk

Petsupply

Poecilia Scandinavia

Kampfisk.dk

USB Gødning

Makemake

Carsten Brandt

Vejle Akvarieforening

Henrik & Lau

Unimati

Cafe
Fisker Kim

Prisliste

PROGRAM
Lørdag kl. 10:00-16:00 åben
Lørdag kl. 16:30 - Foredrag m/Thue Grum-Schwensen
fra Poecilia Scandinavia
Søndag kl. 10:00-15:00 åben
Søndag kl. 11:00 - Foredrag m/Michael Jørgensen
(rejeshoppen.dk) om opstart af akvarium
Søndag kl. 14:00—Udtrækning af vinder til
195L komplet setup (akvastabil) - cafeen, hal 2
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Vi er

Formand—Heine Dupont mobil: 72555860
formand@vejleakva.dk
Næstformand—Ole Filtenborg
nastformand@vejleakva.dk

