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Klasse 1 - Opdræt

Opdrættet skal være af eget tillæg. Udstillerens foreningsbestyrelse skal stå som garant herfor.

Ynglen må højst være 8 måneder gammel.

Fiskearten og dato for klækningen/fødslen skal altid opgives ved tilmeldingen.

Klassen kan deles i: 1A Æglæggende arter.
1B Ungefødende arter.
1C Cichlider.
1D Killifisk.

Points
1.  Akvariet og den dekorative virkning 10
2.  Anlæggets egnethed 10
3.  Opdrættets vanskelighed 20
4.  Yngeltal 20
5.  Fiskenes størrelse og udvikling efter alder og art 20
6.  Fiskenes ensartethed efter alder og art 10
7.  Fiskenes sundhed    10  

100

Kommentarer

Punkt 1 Der foretages en vurdering af den udvendige del af selve akvariet og dets ydre anlæg. Der vur-
deres dels for udseende, dels for hensigtsmæssig konstruktion og håndværksmæssig udførelse. 
Desuden foretages en vurdering af den dekorative virkning af akvariets interiør.

Punkt 2 Det vurderes, i hvilken grad det er lykkedes at skabe det bedst mulige miljø for akvariets fisk. 
Der lægges særlig vægt på, at anlægget er indrettet, så det er let at holde rent for foderrester og 
eventuelle døde unger.

Punkt 3 Bedømmelsen af dette punkt foretages efter de pågældende pointskalaer fra opdrætslisterne.

Punkt 4 Bedømmelsen af dette punkt foretages ligeledes efter ovennævnte pointskalaer.

Punkt 5 Fiskenes størrelse og udvikling vurderes i forhold til deres alder og art.

Punkt 6 Fiskenes ensartethed vurderes i forhold til deres alder og art, idet der lægges vægt på størst 
mulig ensartethed i størrelsen.

Punkt 7 Her tænkes  på sygdom,  læsioner,  foderstand og misdannede  eller  mangelfuldt  udviklede 
individer.
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Punkt 1. Akvariet
Med ydre tilbehør forstås akvarielampe, akvariebord, udvendigt filter m.m., hvor dette 
direkte indgår i den samlede akvarieopstilling.

Der bør lægges megen vægt på, om udstilleren har gjort sig anstrengelser for at gøre 
akvariet i stand til udstilling, dvs. at akvarium, lampe, dækglas m.m. er velpudsede og 
rensede for foderrester, kalk- og rustpletter, fedtede fingre og hvad der ellers kan virke 
skæmmende.

Der bør ikke trækkes fra for almindelig slitage, hvis man iøvrigt kan se, at udstilleren 
har gjort sig umage med at gøre akvariet i stand som nævnt ovenfor.

Det indgår i bedømmelsen, om akvariet er anbragt forsvarligt, og om eventuelt med-
bragt bord er tilstrækkelig stabilt.

Også den håndværksmæssige finish indgår i bedømmelsen. Er alle lim- og kitkanter 
samt  svejsninger  udført  pænt  og  omhyggeligt?  Det  samme  gælder  eventuelt 
specialbyggede akvarielamper og akvariemøbler.

Kostbarheden er ikke afgørende, men der skal være harmoni mellem bord, akvarium 
og lampe.

Det dekorative helhedsindtryk af akvariets interiør indgår i bedømmelsen af akvariet i 
denne klasse. Virker akvariet umiddelbart tiltalende, når man ser ind i det? Virker inte-
riøret harmonisk?

Skæmmende indtryk trækker fra i bedømmelsen. Her tænkes på skæmmende ridser 
samt alge- og kalkaflejninger på forruden (når der anvendes baggrundskasse også på 
bagruden), synlig vandlinie under den øvre stelramme (undtagen hvor særlige forhold 
gør en lavere vandstand ønskelig, f.eks. akvarier med unger af firøjer), at bundlaget er 
synligt over den nedre stelramme osv.

Akvariehjørner og tekniske installationer skal være kamuflerede af beplantning eller 
anden dekoration, men det kræves ikke, at de er helt skjult som i de efterfølgende 
klasser. 

Punkt 2. Anlæggets egnethed.
Anlæggets egnethed vurderes i forhold til de krav, som den pågældende fiskeyngel 
stiller til akvariemiljøet.

Akvariet skal være tilstrækkeligt stort set i forhold til fiskenes art, antal og størrelse.

Anlægget skal være indrettet, så der er tilstrækkeligt med skjulesteder til, at fiskene fø-
ler sig trygge, men samtidig skal anlægget være opbygget således, at fiskene opfører 
sig naturligt uden hele tiden at gemme sig.

Der lægges ganske særligt vægt på, at anlægget er indrettet, så det er let at holde rent 
for foderrester og eventuelle døde unger.



Dekorationsmaterialerne skal være egnede til akvariebrug. De må ikke have skarpe 
kanter eller spidser, som kan skade fiskene, og de må ikke kunne afgive uønskede 
stoffer til akvarievandet.
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Dekorationsmaterialerne skal være anbragt, så der ikke er risiko for, at de vælter ned 
over fiskene, og således, at fiskene ikke kan blive klemt fast, hvis de bliver skræmt.

Bundlagets farve og type skal passe til de fisk, der er i akvariet.

Den rigtige brug af de tekniske hjælpemidler vurderes. Her tænkes på filtre, cirkulati-
onspumper, belysning og opvarmning. Der lægges især vægt på, om der er taget hen-
syn til, at der her er tale om akvarier med fiskeyngel: Små fiskeunger må ikke kunne 
suges med op i filteret, anlægget skal være dimensioneret efter der relativt kraftige fod-
ring osv.

Endelig vurderes vandkvaliteten. Vandet skal være klart og vandoverfladen ren og fri 
for  bakterie-  eller  fedthinde.  Fiskene skal  gå normalt  i  vandet  og uden unormalt 
kraftige gællebevægelser.

Punkt 3. Opdrættets vanskelighed.
Bedømmelsen foretages efter gældende pointskalaer, som er udarbejdet under hensyn-
tagen til fiskenes ynglevillighed og vanskelighederne ved at få avlsdyrene ynglemodne. 
Pointskalaerne føres ajour hvert år.

Er arten ikke opført på listen gives 1 point mere end hidtil højeste pointtal inden for 
samme slægt, dog højest maksimumpointtal.

Er slægten ikke opført på listen, gives der fuldt pointtal.

Punkt 4. Yngeltal.
Bedømmelsen  foretages  efter  de  pointskalaer,  som  er  nævnt  i 
bedømmelsesvejledningen til punkt 3. Også det krævede yngelantal - sædvanligvis ca. 
halvdelen af kuldstørrelsen for et veludviklet avlspar af den pågældende art - føres 
ajour hvert år i overensstemmelse med de resultater, der er opnået her i landet.

Er arten ikke opført på listen, og kan den ikke umiddelbart sidestilles med en på listen 
opført  art,  skal  udstilleren  opgive  antallet  af  unger  ved  klækningen/fødslen  - 
udstillerens  foreningsbestyrelse  skal  garantere  for  tallets  rigtighed  -  og  mindst 
halvdelen af dette kuld skal udstilles, dog max. 200.

Punkt 5. Fiskenes størrelse og udvikling efter alder og art.
Fiskenes størrelse og udvikling vurderes i forhold til deres art og deres alder regnet fra 
klækningen/fødslen.

Bedømmelsen foretages på grundlag af dommerens erfaring og skøn over, hvor store 
og veludviklede fiskene kunne være blevet under de bedst mulige akvariebetingelser 
(opfodring, vandskift m.m.).

Punkt 6. Fiskenes ensartethed efter alder og art.
Fiskene vurderes efter den størst mulige ensartethed i størrelse og udvikling i kuldet, 
idet dommeren ud fra egne erfaringer og skøn korrigerer for de forskelligheder, der kan 
være fra art til art.
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Punkt 7. Fiskenes sundhed.
Sygdom: Det undersøges, om fiskene har de naturlige farver, at de svømmer normalt, 
og at de ikke har pletter, udvækster, belægninger eller andet, der tyder på at de er syge.

Læsioner: Der undersøges for finnebid, sår, flækkede finner o. lign. Smålæsioner på 
finnerne som følge af visse fiskearters naturlige adfærd overfor hinanden accepteres.

Foderstand: Det vurderes, om alle fisk er i bedste foderstand uden individer med ind-
sunken bug og knivskarp ryg.

Misdannelser  eller  mangelfuld  udvikling:  Fiskenes  udvikling  vurderes  bl.a.  på 
forholdet mellem hoved og krop i forhold til, hvad man normalt ser. Der kontrolleres 
for eventuelle misdannelser og mangelfuld udvikling, f.eks. for korte gællelåg, skæv 
ryg m.m. Fiskene må ikke udvise utvetydige afvigelser i form og/eller farve i forhold 
til, hvad der er karakteristisk for arten.


