
 

Nordiskt 
Diskuschampionat 

Diskusfiskar – Pirayor och många andra spännade fiskar att 
beskåda. Utställningsmontrar med spännade varor till 
försäljning. Italienska delikatesser kommer finnas i en 
monter.  Akvarieföreningar som visar upp sig och 
utställare från Sverige och Europa visar upp produkter i 
sitt sortiment. Du kanske har både akvarium och fisk med 
dig hem när du går därifrån. Lotteri med massor av 
vinster. 
CaféGo bjuder alla på kaffe som kommer till mässan. 
Passa även på att besöka Gekås som ligger i anslutning till 
utställningen.  

20:e till 22:a april 2018 händer 
det  spännade saker både på 
mässan och på Gekås Hotell i 
Ullared. Välkända internationella 
akvarister och forskningsresande 
håller föredrag på hotellet. På 
mässan ska superfina diskusfiskar 
tävla om fina pokaler.  
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100 akvarier med diskusfiskar som ska bedömas av sju 
internationella domare. Välkända namn i hela världen.  
Sedan kommer alla besökare att få rösta på vilken fisk dom 
tycker är finast. Så en av fiskarna blir «  Folkets val » 
Pirayorna ingår inte i tävlingen, även om många unga vill 
rösta på just dom. 
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DOMARE: 
Frank Tinnes som kommer från Tyskland 
Dirk Schlingmann även han från Tyskland 
Heiko Bleher från Italien 
Iovino Gennarino även han från Italien 
Yann Hoiret från Frankrike 
Mark Evenden från England 
Tony Vaughan från Irland 
 
Detta är domarna som kommer att bedöma 
samtliga utställningsfiskar. Vi räknar med att det 
ska finnas 100 akvarier med en fisk i varje.  
Sedan har vi ”Folkets val.” Här kommer alla 
besökare ha en möjlighet att tycka vilken fisk de 
tycker bäst om. Även den fisken får ett fint pris. 
Prispokalerna är framtagna av Tony Johansson 
och har fått stor uppmärksamhet i hela världen. 
 

 
 
 
 
 

 

Förutom dessa kommer många andra välmeriterade 
besökare från olika länder. Bland andra Hans Evers 
från Tyskland, Daniel Indarta  från 
Indonesien,Jackson Keong från Malaysia, Hudson 
Crizanto från Brasilien och Yen Supaporn 
Sonthisataporn från Thailand. Det är mycket 
glädjande att alla dessa vill komma till Nordiska 
dikussällskapets championat och mässa. 
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Entrén till denna fantastiska mässa är endast  
20:-/dag för enskilda besökare.  
Familjebiljett kostar 50:-.   
Det kommer att vara montrar med försäljning och 
även tombolalotteri med lotter, där du ser din vinst 
direkt. Fina vinster utlovas och lottpriset är 10:- 

Boende : 

Fredag-söndag natt (20-22 april), 

Del i dubbelrum inkl. 2-rätters middag 760 SEK / 
natt  

Tillägg för enkelrum 450 SEK / natt  
Ovan priser är per person 

Vid bokning uppge:  Kod DISKUS2018 
Bokning sker på tel 0346-37501 öppet 08-18  
Eller gekasbyn@gekas.se 

 

 

 

 

 

Boka ditt hotellrum snarast  

Platserna är begränsade. 
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Nu kan man få se fiskar som kanske väldigt sällan finns i Sverige. 
Detta på grund av de priser fiskarna betingar. Priser som ligger 
på 5 000 :- styck är lite för mycket för oss i Norden.  
Men ibland kan de dyka upp, oftast efter beställning. 

På hotellet kommer vi att ha spännande föreläsningar alla dagar. Priset för att 
gå på föreläsningarna är 150 :- och då kan du lyssna på alla föredragen om du 

vill. Föredragen är på engelska 

 

Programtider för föredragen är planerade till : 

Fredag : 16.00  av Yann Hoiret 

 

Lördag :  11.00 av Heiko Bleher 

            13.30 av Hans Evers 

                      16.00 av Dirk Schlingmann 

 

Söndag : 11.00 av Hans Evers 

                 13.00 av Heiko Bleher 

 

Medlemmar i Nordiska Diskussällskapet går in gratis på föreläsningarna. 



 

4 

 
Klasser för Diskuschampionatet 2018 

 

Grupp 1 Vildfångade 

Brun 

Blå 

Grön 

Heckel 

Öppen.   

( Naturlig korsning som t ex Brun/ Heckel samt 

 F1 av vilda föräldrar) 

 

Grupp 2 Odlade klasser 

Solid 

Striped 

Pattern 

Spotted 

Öppen 

Nordisk hobbyodlad 

 

 

 Domarnas bedömningar kommer vara 
tillgängliga officellt. 

 

I ett 100-tal akvarier kommer det 
placeras fisk. En fisk i varje akvarium.  
Sju domare ska bedöma fisken i varje 
akvarium. Det betyder att domarna 
kommer att ha en hel del att göra. Det är 
många kriterier som ska beaktas. På 
söndagen kommer de vinnande fiskarna få 
sina priser. Ägarna till fiskarna kommer 
att få sina åtråvärda pokaler på scenen i 
mässhallen klockan 15.00. Rapporter om 
utgången och om championatet kommer 
att rapporteras i både tyska och franska 
tidningar. Säkert även en del andra. Till 
höger kan man se de olika grupperna som 
fisken delas in i . I amazonas simmar 
många diskusar. Hudson Crizanto är en av 
de stora exportörerna. Som en väldigt 
seriös företagare följer han alla regler 
och hjälper till att de tinte blir missbruk 
av utfiskning i områden. Hjälp till 
lokalbefolkningen som lever i regnskogen 
och livnär sig på det som floden kan ge. 
Med andra ord gör Hudson en enorm 
insats för beståndet och bevarandet av 
artrikedomen i Amazonas. Eftersom 
Hudson Crizanto ställer ut 16 fiskar 
kommer han inte vara med som domare. 
Däremot så skänker han fisken till 
föreningen som kommer att auktionera ut 
den på nätet och under mässan. Fiskarna 
måste avhämtas på söndagen sista 
mässdagen. Skulle någon fisk vinna en 
pokal tillfaller pokalen den som köpt 
fisken. Det är faktiskt fisken som vinner 
och inte utställaren. Alltså följer priset 
fisken. 
På mässan kommer det även vara 
utställning. Alla tror att det bara handlar 
om diskusfiskar, men så är inte fallet. Det 
kommer finnas Pirayor och det kommer 
att finnas andra fiskar också.  
Tre akvarieföreningar är i denna stund 
anmälda att visa upp sig.  
Malmö Akvarieförening,  
Stockholms Akvarieförening bägge två de 
äldsta akvarieföreningarna i världen 
bildade 1926. Sedan finns även Göteborgs 
Ciklidgrupp och visar upp sig.  
Det kommer även att säljas  
Italienska Delikatesser för er som är 
hungriga. 41 utställare kommer att visa 
upp sina produkter och du kommer att ha 
fina möjligheter att köpa in foder och 
utrustning. Kanske du vinner fina priser i 
lotteriet.  
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För att bli medlem i Nordiska Diskussällskapet betalar 
man in 250 :- på klubbens plusgiro 489224-6 eller via 
swish på klubbens swishnummer 1236190144 

 

Vi vill också tacka en av våra huvudsponsorer som 
stöttar föreningen både ekonomiskt och med priser till 
lotteriet så att detta event kan genomföras utan att 
klubben ställer sig på bar backe.  

Ett stort tack till TETRA 

Ytterligare en huvudsponsor måste  vi tacka för samma 
fina insats till föreningen. Vi är  väldigt tacksamma för 
allt det stöd vi får även från Fluval. Sedan är vi glada att 
vi även blir besökta av företaget. 

Ett stort tack till Fluval 

Vi kan inte undvika att nämna Imazo. De har bidragit 
med massor för att göra mässan till en happening i 
Sverige som vi inte upplevt tidigare. Trevligt att även 
Imazo besöker mässan och passar på att träffa sina 
samarbetspartners på plats.  

Ett stort tack även till Imazo 

Hade vi inte haft Jörgen Nilsson på Aquazoo till hjälp, 
hade vi nog aldrig rott iland allt detta. Förvaring av alla 
100 akvarier. Förvaring av fisk innan utställningen så vi 
kunde visa upp även Pirayor. Aquazoo fick även bli 
omlastningsterminal för allt matrial som behövdes på 
mässan.  

TACK Jörgen för allt extrajobb som du fick med detta. 

Som medlem i NDSS har man fri entré på mässan och 
på samtliga föredrag på hotellet. Man får också 
tillgång på massor av information på diskusforum.se 
som man hittar på klubbens hemsida www.ndss.se 
Du knyter även kontakter med massor av kunniga 
odlare, som kan ge dig massor av tips. 



 

 

Programmet 

NORDISKA DISKUSSÄLLSKAPET 
Specialförening för diskusar och fiskar som passar ihop med dessa. 

www.ndss.se 

 
 

PROGRAM TIDER 

Fredag 20/4  
 
10.00 Mässan öppnar   
16.00 Föredrag av Yann Hoiret på hotellet 
18.00 Mässan stänger  

Lördag 21/4 
 
10.00 Mässan öppnar 
11.00 Föredrag av Heiko Bleher på hotellet 
13.30 Föredrag av Hans Evers på hotellet 
16.00 Föredrag av  Dirk Schlingmann på hotellet 
18.00 Mässan stänger 
19.00 Championatmiddag på hotellet (ingår i hotellkostnaden) 
 
Söndag 22/4 
 
09.00 Årsmöte för Ndss 
10.00 Mässan öppnar 
11.00 Föredrag av Hans Evers på hotellet 
13.00 Föredrag av Heiko Bleher på hotellet 
15.00 Prisutdelning Championatet på mässan 
16.00 Auktion på vildfångade diskusfiskar på mässan 
16.00 Mässan stänger 

 



 

 
 


