ReefMeet 2017
25. mars 2017

Bakgrunnen for ReefMeet
MeetReef er idèn og ønsket mitt om mer liv i saltvannshobbyen. Med planen klar og godt med pågangsmot
bestemte jeg meg for å gjennomføre idéen om ReefMeet.
Drøbak akvarium er jo en perfekt setting for ett slikt
arrangement og jeg mener miljøet trenger dette.
Jeg så riktignok fort behovet for hjelp til planlegging og
gjennomføring, så jeg kontaktet ett knippe mennesker fra
miljøet som jeg var overbevist kunne bidra. Det må også sies
at jeg er overveldet over responsen fra de salte butikkene som
sponser og bidrar helt utover hva jeg kunne forvente.
Sammen har vi fått det til!

Vi kan nå med stolthet ønske dere
velkommen til ReefMeet 2017!
Dette er første treffet som blir gjennomført, men jeg har store
ambisjoner om å få dette til å bli en fast tradisjon.
Mitt ønske er å samle flest mulig mennesker med interesse for
tropisk saltvann for å dele kunnskap, stifte bekjentskap og
avslutte med en auksjon.

Tomas J. Kaumer
Initiativtaker og arrangør
Tlf. 92 64 39 65
Tomas@livetslyseside.no

Programoversikt
11:00

En reise igjennom en nybegynners første år.

11:30

Aquaforest.

12:00

Aquascaping og riktig plassering av stein.
Hvordan unngå steinrøysen?

13:00

Lunsj og guidet tur i akvariet.
2 runder à 30 minutter

14:00

SPS i naturen vs. Akvariet.

15:00

Erfaringer og info om AEFW.
(Acropora Eating Flat Worms)

15:30

Korallrevene i verden i dag.
Bilder og video fra Filipinene.

16:00

Loddtrekkning. Lodd selges i kiosken.

17:00

Estimert start av saltvannsauksjonen.

Kort om foredragene
En reise gjennom en nybegynners første år
Av Tina Arntsen

En lett humoristisk vinkling fra en nybegynner med hele
tankeprosessen rundt alt man setter seg inn i fra starten
av. Informativt for de som ikke har startet opp enda eller
for de som er nybegynnere.

Aquaforest

Av Michael, Dream Aquarium

Hva er Aquaforest?
Hvilke produkter er det snakk om?
Hva kan man oppnå med å bruke Aquaforest?
Kan alle akvarieoppsett bruke Aquaforest?

Aquascaping og rett plassering av stein.
Hvordan unngå steinrøysen?
Av Håvard Hatlebakk

Hvordan vi velger å innrede akvariene er ikke bare for det
estetiske, men også for å skape et så godt som mulig miljø for det levende. Tips og triks for hvordan man kan oppnå begge deler.Hvordan vi velger å innrede akvariene er
ikke bare for det estetiske, men også for å skape et så
godt som mulig miljø for det levende. Tips og triks for
hvordan man kan oppnå begge deler.

SPS i naturen vs. akvariumet
Av Vegard Haugen

Hvordan skiller forholdene i akvariet seg fra naturen?
Det er ikke mulig å kopiere forholdene i naturen i sin helhet.
Trender og forventninger kan skape et enda større skille fra
virkeligheten. Viktigheten med å vise respekt for naturen og
bidra til bærekraftig akvaristikk.

Brukererfaringer og info om AEFW
Av Andrè M. Fagerlid

Personlig erfaring med å oppdage og behandle et akvarium
med AEFW. Hva har vitenskapelige forsøk funnet ut om AEFW
så langt?

Korallrevene i verden i dag
Av Hauk Are Fjeld

Vil korallrevene i verden klare seg i årene fremover?
En gjennomgang av statusen på verdens korallrev i dag,
og hvilke utfordringer de står ovenfor. Kan de overleve
miljøskader og klimaendringer? Hauk viser film fra uberørte
korallrev i Filippinene som han nettopp har besøkt.

Wetpet i Moss sponser artikler til auksjon
og lotteri, samt at de har satt opp en stand
i lokalene med mange gode tilbud.
Hos Wetpet får du alt du trenger til saltvann og ferskvann, samt tilbehør til hund,
katt, fugl og smådyr.
Wetpet har i dag spesialpriser på balling og nyttedyr.
Ta turen innom standen å få med deg tilbudene!
Webzoo i Heggedal sponser
artikler til auksjon og lotteri.
Hos Webzoo får du alt du
trenger til saltvann, ferskvann,
hagedam og de har en flott nettbutikk.
Webzoo har langåpent i dag, så ta turen innom Webzoo
etter ReefMeet!
De vil i kveld ha 20 – 40 % rabatt på alt levende!

Dream Aquarium i Bergen
sponser artikler til auksjon og
lotteri. Hos Dream Aquarium
får du alt du trenger til saltvann, ferskvann, hagedam og de har en flott nettbutikk.
Dream Aquarium holder foredraget om Aquaforest!

Korallen i Sande sponser artikler
til auksjon og lotteri.
Hos Korallen får du alt du
trenger til saltvann, både
levende og tørrvarer. Korallens
nye eiere lever godt opp til det Korallens rykte; Rask levering!
Hvem stikker av med Osmoseanlegget fra Korallen?

Zoo-hjørnet i Fredrikstad
sponse artikler til auksjon
og lotteri.
Hos Zoo-hjørnet får du
alt du trenger til saltvann og ferskvann, tilbehør til hund, katt,
fugl, insekt og reptiler.
Zoo-hjørnet sponser bla. levende objekter til auksjonen!

Reef Technology sponser
artikler til lotteri og stiller
med en stand i lokalet.
Sjekk ut produktene de har
utstilt, bla. Aqua Ocean og LifeReef.
Hos Reeftech.no får du alt du trenger til saltvannshobbyen.
Hvem vinner den flotte LED lampa fra Aqua Ocean?

Ressursgruppa og foredragsholdere
Det rettes en stor takk til alle i ressursgruppa og de flinke
foredragsholdere for deres innsats inn mot dette
arrangementet. Sammen er vi dynamitt! Takk!
- Tom Selvåg

- Hauk Are Fjeld

- Erik Amundsen

- Tina Arntsen

- Vegard Myrvang

- Michael Laskawski

- Stian Håvak

- Håvard Hatlebakk

- Monica Kaumer

- Vegard Haugen

- Andreas Sætre
- Klaus, Drøbak Akvarium

- Andre M. Fagerlid

Fra Reef technology:

Fra Webzoo:

- LED lys.
Aquaocean IT5040

- 1 stk. gavekort à 3000,- Reef Crystal salt, 25kg
- Fòr fra BCUK

Fra Wetpet:
- 10 stk. gavekort à 250,- til saltvannsfisk
- 5 stk. komplett balling 3 x 5l
- 5 stk. balling light 3 x 5l

Fra Zoo-hjørnet:
- 2 stk. gavekort à 500,-

- Red Sea salt, 22kg

- 2 stk. gavekort à 250,-

- Red Sea salt, 7 kg

- 1 stk. gavekort à 150,-

- 10 stk. Acropora koraller

- Aquaforest produkter

- Salifert produkter

- Triton produkter

- Ocean Nutrition produkter

Fra Korallen:
- Osmoseanlegg med

- Blue treasure product pakke

demineraliserings filter

- Korallen t-skjorte, Large

- Alge flakes fra Vitalis 200g

- 2 stk. korallen krus

- 2 stk. gavekort à 250,-

- Red Sea Color A/B/C

- Div Biopellets

- Alge pellets fra Vitalis

Fra Dream Aquarium:
- Aquaforest pakke, stor (50ml flasker & 22kg salt)
- Aquaforest pakke, medium (10ml flasker & 10kg salt)
- 1 stk. gavekort à 1000,- 5 stk. Aquaforest ICP tester
Aquaforest pakkene inneholder:
Probiotic salt, np pro, pro bio s, bio s, AF PhytoMix, Power food, Calanus
15g, AF AminoMix, AF Energy, AF Biuld, AF Vitality, Strontium, Iodum,
MicroE, Kalium, Fluorine, Iron, Garlic, FishV

Samlet verdi på alle sponsorpremier er over 30.000,-!

