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En liten bit utanför Heby närmare bestämt i Sävne finner du en 
av Sveriges största Koi och Damm anläggningar.  
Med 4-5mil från Västerås, Uppsala, Enköping och Avesta är vi 
kanske just din närmaste Koihandlare. 
 
Vi har alltid ett brett utbud av japanska koi i olika prisklasser och 
även ett brett utbud av tillbehör i lager och finns det inte hemma 
på hyllan så tar vi hem det. 
 
På hemsidan www.savnekoi.se finner du information om oss och 
vår anläggning, en del av de koi som finns tillgängliga och  
webshoppen där du hittar de produkter som vi saluför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppettider: Från 1 Maj till 31 Augusti  
Fredag 15.00-19.00, Lördag 10.00-16.00, Söndag 10.00-15.00 
Med vissa undantag som ses på hemsidan. 
Övriga året öppet efter överenskommelse. 
 
Har du några frågor tveka inte att kontakta oss: 
info@savnekoi.se 
tel: 0702840299 
 
Välkomna på besök och kanske finner du just din drömkoi.  
 

www.savnekoi.se 





Hej alla Koi-medlemmar! 
Sommaren passerade snabbt – ändå har koiklubben hunnit 
med mycket. Vi har setts på väldigt många fina dammbesök 
och gjort både en Ålandsresa och en Hollandsresa tillsammans. 
Nu är det snart dags att börja se fram mot nästa dammsäsong. 
   Innan dess ska vi ha ett årsmöte, det blir den 12 mars. Kallel-
se bifogas denna tidning. Hjärtligt välkommen då! Vi kommer 
att behöva några nya namn till styrelsen. Fundera och hör  
gärna av dig med förslag. 
   När denna tidning går i tryck har vi just träffats på klubbens 
höstaktivitet i november. I nästa nummer av tidningen blir det 
några bilder därifrån. Likaså blir det rapporter från resterande 
dammbesök från i somras. 
Vi hörs och ses! 

Arne  

Omslag: Shiro Utsuri m.fl. i Arcen. Foto: Roland Olsson. 

Ansvarig utgivare och ordförande i föreningen 
Arne Eriksson 
Sjökarbyvägen 12, 184 34 Åkersberga 
e-post: sol-britt.eriksson@telia.com 
 
Redaktör 
Christina Jacobsson 
chris.jacobsson@comhem.se   
 
Tidningen ingår i medlemsavgiften 
och skickas utan kostnad till före-
ningens medlemmar. Den säljs även 
vid föreningens olika evenemang och kan också 
rekvireras via nedanstående adress. Kostnad för 
icke medlemmar är 65 kronor per nummer. 
 
Organisationsnummer:  802405-4093 
PlusGiro:      123 25 62-7 
Hemsida:         www.koiclubsweden.se 
E-post:   info@koiclubsweden.se 
 
Medlemsavgiften är 175 kr per år och familj. 
Klubbens plusgiro är 123 25 62-7. 
Skriv ditt namn, adress, telefon och e-postadress 
eftersom ett av syftena med klubben är att skapa 
ett kontaktnät av koivänner. 

© Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
 

Vad vill du läsa om i tidningen?  
Vi behöver önskemål och förslag. Mejla till  
info@koiclubsweden.se 

Skicka in bilder på din damm! 
Välkommen att skicka in bilder på din damm till-
sammans med några rader om hur stor den är och 
vad du har i den.  
Mejla till chris.jacobsson@comhem.se. 

Platser värda besök 
Tipsa oss gärna om ställen som du tycker är värda  
ett besök. 
 

Planerad utgivning av tidningen 2016  
är mars, juni, september och december.  
Manusstoppen infaller den 10 februari, 16 maj,  
16 augusti och 15 november. 
 

www.koiclubsweden.se 

Ordföranden har ordet 

Koi Club Sweden 





  
forts.  

Text och foto: Barbro Eriksson  
och Sol-Britt Eriksson Tre dammbesök norr om Stockholm  

Augusti månad börjar bra med strålande sol från en 
klarblå himmel. Cirka 30 personer hade samlats den  
1 augusti för att under dagen besöka tre intressanta 
dammar norr om Stockholm. 

Första besöket var hos familjen Bo och Anita Wärme i 
Täby. Deras intresse för fisk har funnits länge, man kan 
säga hela livet. Bo gick ut i ”naturen” och fångade rudor 
som han hade i en liten damm. 

För 6-7 år sedan grävdes en större damm 
på cirka 6 kubikmeter. Den är klädd med 
gummiduk och djupet är 1,5 m. I dammen 
finns i dag guldfisk, rudor och 7 stycken 
koi, både svarta och gula. 
   Fiskarna är ute även på vintern. Med 
hjälp av en värmekabel i botten på dam-
men så har fiskarna klarat sig bra. 

   Vid sidan om dammen ligger ett litet hus för filter och UV-lampa. 
Det är ett tryckfilter och det renade vattnet släpps ut via ett rör ett 
par decimeter ovanför vattenytan och blir ett mindre vattenfall. 
   Det finns planer på utöka dammanläggningen ytterligare genom att 
bygga en ny damm ovanför den befintliga i sluttningen, med ett vat-
tenfall däremellan. Samtidigt skall en jordkällare byggas. Detta ska 
ske nästa vår/sommar. 
 
           Efter kaffe, tilltugg och mys på altanen... 





 

Här bor Anette och Sten och att de är intresserade 
av sjön syns tydligt. Ankare och en fin liten fyr är 
det första som syns i trädgården. Porlet från vatten 
hörs tydligt och efter att ha rundat det blå pump-
huset breder dammen ut sig. 
   Familjen ”blev med damm” när de förra somma-
ren köpte sin villa. Allt var nytt, men de bestämde 
sig snabbt för att behålla dammen med fiskarna 
och lära sig mer om hur allt ska skötas.  

…. bär det vidare norrut till Kårsta 

Dammen är uppbyggd med dammduk, är cirka 4-5 kubikme-
ter stor och på det djupaste stället 1,5 m. Tidigare var dam-
men större, men minskades ner av den tidigare ägaren. Här 
simmar både koi och guldfiskar, hur många vet de inte riktigt.  
   På dammens ena långsida går husets altan ända fram till 
kanten vilket ger en fantastisk kontakt med vattnet och fis-
karna från sittplatserna.  
   Den första stora åtgärden förra året var att isolera upp 
pumphuset inför vintern samt att senare även byta ut filter-
systemet. När vi kom på besök hade det nya systemet varit i 
drift i 14 dagar. Filtret är en Econo Bead EB-60. Nu är rengö-
ringen enkel med en kompressor som rengör plastkulorna. 
UV-ljus finns också. 

Dammpumpen är på 18 000 l/tim. Efter rening-
en släpps vattnet ut i en högre belägen mindre 
damm (vid fyren) och rinner via en fåra och fall 
ner i den stora dammen. 
   Under vintern täcks hela dammen med cell-
plast. Pump och filter är igång hela året. 
   – Det var väldigt spännande att täcka av i vå-
ras och se hur fiskarna mådde, säger Anette. De 
mådde bra. 
   Vi mår också bra, sitter på altanen i solgasset, 
lyssnar på porlet från vattenfallet och tittar på 
fiskarna samtidigt som vi smaskar på ”snittar” 
och dricka som vi bjuds på. 

 
     Från en familj med ett marint intresse... 



  

….och vidare till en marin stad – Norrtälje  

forts. 

På en höjd norr om stan bor Christina och Kjell.  

Vilken trevlig entré! 
Nästan hela framsidan av 
huset är en damm, kantad 
av fina stenar och många 
vackra växter som blom-
mar i röda och rosa toner. 
En fontän i mitten sprider 
sitt behagliga ljud. En vack-
er bågbro bildar bakgrund 
till dammen.  

På två låga bryggor går det att gå ut och 
titta på fiskarna. I dag bor här fem koi 
och åtta guldfiskar. 
   Familjen har bott här i cirka 30 år och 
hade tidigare en mindre damm med 
guldfisk. Under hösten förra året påbör-
jades arbetet med att bygga en större 
damm. Grävmaskinen fick slita hårt 
med en stor sten som var svår att få 
bort. Uppbyggnaden är med dammduk 
som därefter är täckt med 3 ton sten.  
   Dammen är 9 kubikmeter stor och 
djupet är som mest 1,45 m. Filter är två 
stycken Bio Clear/Pond Team AB på  
25 000 respektive 10 000 l/tim.  
Dammen har två pumpar på 8 000 l/tim 
vardera samt två UV-ljus på 23 respek-
tive 11 W. Här finns även ett system 
(Anti-Algae) monterat som motverkar 
framför allt trådalger och kalk i vattnet.  

På baksidan av huset finns ingen damm, men en stor 
prunkande trädgård och springbrunn. Här finns 
mindre sittplatser att slå sig ner vid och en uteplats 
med soffgrupp, växthus med sittplats m.m. Överallt 
är växter planterade direkt i marken eller i krukor.  
   – Växterna brukar vara finare, men den här som-
maren har inte varit bra, konstaterar Christina. 
   Dagen avslutades med kaffe och bullar. Ett stort 
TACK till er alla som vi fått besöka denna härliga  
augustidag. 







Hur har det gått med dammen i  Nyköping? 

 

– Vi bara gräver och gräver fram mer och mer berg.  
Vallen ner mot huset är borta och vi ser dammen in-
ifrån huset nu, vilket är jättemysigt. Nyligen har vi tap-
pat ur massor av vatten och hittat yngel också, så fiskar-
na verkar trivas. Vi har även monterat en reostat så vi 
kan reglera bubbelmängden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

November 
– Vi har nu i stort sett grävt färdigt. Problemet är att vi 
inte riktigt vet hur hög vattennivån ska vara. Helst vill vi 
inte gjuta eller något liknande då det vore toppen att ha 
en helt naturlig damm men vi får se… 
   Montering av filter får vänta till våren, likaså skimmer 
och belysning. Returen av vattnet ska samtidigt bli ett 
vattenfall men komma i en befintlig bergsskreva och vi 
har två alternativ så det lär bli vårjobb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Vattnet är så gott som klart nu; vi ser bergsformatio-
nerna och det skiftar i blått. Men det blir säkert kanon 
när filtren kommer på plats. 
   Det som är mindre bra är ju att man hela tiden får nya 
idéer som man vill förverkliga. Men så här långt är vi, 
trots att vi är amatörer, otroligt nöjda och glada. Viktigt 
är att firrarna verkar trivas så bra och att hundarna inte 
badar i dammen. 
   Kanske ett dammbesök med invigning fram emot sen-
sommaren nästa år!? (Alltid bra att ha lite press på sig.) 

I förra numret skrev vi om årets första dammbesök – hos Marianne och Sune i Nyköping. Vi bad att vi skulle få fort-
sätta visa deras dammbygge i tidningen. Så här kommer del två. Vad har hänt sedan i maj? 

Text och foto: Marianne Lönnmo 
och Sune Renström 

Bild från september. Just där ett orange rör sticker upp har vi 
förhoppningsvis bara "den sista jorden" att gräva upp, sedan 
ska vattennivån höjas igen.  

Det ska bli spännande att se vad det blir av detta.  
I dammen har vi väl mellan 20-25 koiar och kanske 
10 guldfiskar och några guldid. 

Hälsningar från dammbyggarna Marianne och Sune. 





  

Besök vid S:t Eskils kyrkogård Text och foto: Roland Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva deltagare hade åkt till Eskilstuna denna soliga lördag i 
slutet av augusti. Från vänster: Richard Mauritzon, Christina 
Jacobsson, Marie-Louise Olsson, Sol-Britt Eriksson, Arne Eriks-
son, Birgitta Mauritzon, Margareta Vesterdahl, Britt-Marie 
Vallinder, Lars Norling, Sören Vallinder och så fotografen  
Roland Olsson som inte är med på bilden. 

Bäck med flera vattenfall 
Vattnet pumpas upp till ett stort biologisk 
filter med japanmattor. Därifrån går vattnet 
tillbaka till dammen via en lång bäck som har 
ett flertal vattenfall. Trots att det inte fanns 
något UV-ljus var det ganska lite svävalger i 
bäcken och dammen. Ett trevligt och lite  
annorlunda besök i förmodligen den enda 
minneslunden med koidamm. 

Lite fakta om kyrkogården 
S:t Eskils kyrkogård har två begravningskapell 
som ligger i Eskilstuna Fors församling. 
   Hela markområdet som tillhör S:t Eskils kyrko-
gård omfattar totalt 45 hektar. Av denna yta är 
cirka 19 hektar gravplatsindelat. Resterande yta 
består av en grusgrop och betesmark. Betesmar-
ken uppgår till 7 hektar och är avsatt till bered-
skapskyrkogård.  
   S:t Eskils kyrkogård invigdes 1887. Den första 
delen av kyrkogården omfattade 7,2 ha och rita-
des av överingenjören vid Jernbolaget Magnus 
Brunskog. Kyrkogården har efter behov byggts ut. 
Senast utbyggnaden gjordes i områdets sydvästra 
del mot Brantebergsvägen. Denna del invigdes 
1982. 1968 invigdes det nya krematoriet som 
även inrymmer två begravningskapell, Ljusets och 
Stillhetens kapell. Kapellkrematoriet är ritat av 
arkitekt Åke Porne. Kyrkogårdens minneslund  
                             togs i bruk 1967. 

Koidamm i minneslunden  
I minneslunden finns en relativt 
stor koidamm med ett trettiotal 
koi.  Roger Persson vid kyrko-
gårdsförvaltningen är den drivan-
de personen som gjorde att koi-
dammen kom till för tre år sedan. 
Fiskarna är inte så stora för de får 
som regel klara sig på det som 
finns att äta i dammen. 

Övervintrar i dammen 
De flesta fiskarna får övervintra i 
dammen som är tillräckligt djup 
för att inte bottenfrysa. En syre-
pump ser till att ett hål är öppet i 
isen och att metangasen ventile-
ras bort. Några fiskar har lyckats 
”rymma” från dammen till en 
bäck med flera vattenfall. De har 
ingen möjlighet att ta sig tillbaka 
till dammen utan får tillbringa 
vintern inomhus i akvarium. 

Blyga fiskar 
När vi kom till dammen såg vi inga fiskar. Som tur var hade vi koimat 
med oss. När de kände lukten av maten kom hela stimmet fram och åt. 





 

Efter en lunch på Rasta i Arboga kom vi till 
slut fram till Wallmans i Resta. Vid infarten 
fanns det stora flaggor med bilder av koifisk 
så vi behövde inte fundera på om vi kommit 
rätt. 
   Vid ankomsten började Tore berätta lite 
om hur de hade hamnat mitt ute bland åk-
rarna utanför Örebro. Det var en gård som 
Tore och hans fru köpte 1986, gården styck-
ades och åkrarna såldes av, det byggdes 
pool och flera dammar eftersom fiskar var 
ett av Tores stora intressen. 
   Han har hållit på med akvarier och uppfödning av ak-
variefisk i över 30 år. Bredvid garaget fanns en damm 
med uppbyggda sidor med cirka 50 m3 vatten och drygt 
2 m djup (se bild ovan till höger). Där simmade ett 25-
tal koi, varav några stycken ägdes av en kamrat till Tore. 

   Vattnet var klart och fint, filtret bestod av ett trumfil-
ter och en stor balja med små plastbitar, vattnet pum-
pades runt med två pumpar på 18 000 l/t. På vintern 
täcktes dammen och vattnet värmdes till sådär 6-9 gra-
der så fiskarna inte skulle frysa. 

NÄSTA DAMM var på cirka 15 
m3 och 1,5 m djup. Där fanns 
det ett 10-tal slöjkoi. Tyvärr 
hade sorkar bitit hål på filter-
anläggningen som var ett 
Rotzon-filter, ett så kallat 
bäddfilter, så vattnet var väl-
digt grumligt. Det var bara ett 
Powerbead 200-filter som 
gick när vi var där. 
   DEN TREDJE DAMMEN låg i ett 
litet växthus. Där hade Tore 
fisk av egen uppfödning som 
skulle växa till sig (bild nästa 
sida). 
   DEN FJÄRDE DAMMEN var på 
cirka 15 m3. Den hade samma 
problem med sorkarna, 
bäddfiltret var trasigt men 
det fanns två st filter av 
bead-typ som gjorde så gott 
de kunde. 

Dammbesök hos Blenda och Tore i Resta 
Text: Richard Mauritzon,  

foto: Roland Olsson 





forts. dammbesök i Resta 

 

Efter detta trodde man att det var allt, men icke! I ett 
plastväxthus på cirka 4 x 12 m där det var ungefär 35 
grader varmt hade Tore fyra baljor med egenodlad fisk. 
Utmed ena långsidan fanns en speciell drivbänk utan 
jord där det odlades olika grönsaker som samtidigt fun-
gerade som filter för en av baljorna med en speciell typ 
av fisk: Nil-Tilapia. När de växt till sig kan de ätas, snacka 
om återvinning. Fisken finns i stora matbutikers frysdis-
kar då de är en matfisk. Wallmans hoppas att de till näs-
ta år blir så stora att de kan äta dessa fiskar. 
   Efter denna visning behövde vi svalkas av lite så det 
blev fika på altanen utanför boningshuset, det var sju 
sorters kakor och olika sorters fruktpajer. Och som alla 
förstår så fanns det förstås ett saltvattensakvarium i var-
dagsrummet. 
   När fikat var avnjutet skulle vi få se fiskarna som Tore 
kunde tänka sig att sälja. Han hade dem i en stor lada. 
Tore köper in fiskar bland annat från Sakai och Ogata 
fish farm i Japan, som han sedan ”driver upp”.  Han be-
håller en del och säljer resten. Han har också fiskar som 
han tävlar med på olika shower runt om i Europa. Tyvärr 
fick vi inte se dem eftersom de fanns i Danmark, där de 

har närmare till utställning-
arna i Europa. 
   Hela ladan var full av ett 
40-tal akvarier och en stor 
balja med koi. Tore odlade 
en mängd olika fiskar men 
mest var det olika arter av 
ciklider. Kan bara tänka på 
vad all el och fiskmat kostar 
för att hålla igång dessa ak-
varier… Som tur är har han 
eget vatten. 
   Mot ena väggen på ladan hade man byggt till ett litet 
lusthus, så klart med en liten damm för små koi. Det var 
här Tore fick ha alla sina bucklor och priser han vunnit 
under åren med sina koifiskar, då Blenda vägrade att ha 
dem inne i huset. 
   När nästan alla andra åkt hem fick vi se Tores andra 
ögonsten, en ljus senapsgul Volvo P1800 stationsvagn, 
som importerats från USA. Därefter tackade även vi för 
ett trevligt besök. 

Ovan en del av priserna. Till höger växthus 
med yngel. 



Allt för din
Damm

ÅRETS NYHETER!
BioTec Premium 80.000 - Allt i ett filter!
Kompakt högpresterande filter med trumfilter-teknologi
VDE-godkänt och pumpmatat flödesfilter.
 
Trumfilterteknik, självrengörningssystemet, 
programerbar kontroll, 4 bar spolpump
FiltFiltrering >150 my, Inkl. biologiskt filter
med bekväm svamprengöring
Maximalt flöde upp till 12,5 m³/h.   
 
Incenio FM-master WLAN
Få kontroll på din damm!
Nu kan du styra din dammteknik via 
mobilen eller paddan, trådlöst! mobilen eller paddan, trådlöst! 
Från upp till 80 meters avstånd och
upp till 10 olika enheter 

Kapacitet
80.000 Liter

Koikarp 
20.000 Liter



  

Text : Christina J 23:e Holland Koi show 14-16 augusti 

Då har man varit på koimässan I Arcen då! Vi har hört 
talas om den i flera år och koiklubben har dessutom 
anordnat flera resor dit tidigare.  
   Koishowen i Arcen är den största i världen faktiskt, 
enligt dem själva. Efter mer än 20 år har showen blivit 
den enskilt viktigaste utställningen i Europa. Här samlas 
koientusiaster och utställare av både koi och allt annat 
som man kan behöva till dammen. Och en del saker 
utanför dammen också, som grejor till trädgårdar. 
   Enligt programmet fanns cirka 150 olika utställare. 
Holland har blivit ett riktigt koiland.  

I ÅR VAR VI ELVA personer som nappade på koiklubbens 
resa som förresten Roland arrangerade: Marie-Louise 
och Roland, Sol-Britt och Arne, Birgitta och Richard, 
Millis och Krister, Helka, Christina och Lars. Ett gäng 
hade rest i förväg, med bil, för att även hinna med ett 
besök i Danmark. Vi var tre som flög till Amsterdam, 
hyrde en bil och drog iväg för att möta de andra i en 
trädgård i Appeltern, cirka tio mil från Amsterdam. Det 

kändes smidigt att slippa köra bil hela vägen från Sveri-
ge. Luftpumpen som vi köpte på mässan fick åka hem i 
en av bilarna. 
TRÄDGÅRDEN I APPELTERN var verkligen värd ett besök. Vi 
hade tropisk värme den dagen och vandrade därför i 
maklig takt i den enorma trädgården. Den var på 22 
hektar och där har man byggt upp över 200 modellträd-
gårdar. Vi hann inte med alla… Till exempel fanns ja-
pansk trädgård, arkitektträdgård, den levande trädgår-
den, måla med växter, balkongträdgård, trädgårdslycka 
osv. Trots att det var i augusti, européernas semester-
tid, var några av Appelterns restauranger stängda för 
säsongen, men vi hittade en där vi kunde pusta ut. 
   Från Appeltern var det sedan ungefär 8,5 mil till ho-
tellet i Venlo nära tyska gränsen. I år var ”stamhotel-
let”, Roland, fullbokat. Men vi hade nära till mässan och 
tack vare erfarenheter sedan tidigare år fick vi superbra 
parkeringsplatser där. 
 

Många lustiga skulpturer stötte vi på. Och många ídéer till vad 
man kan ställa fram i trädgården. 

Spegel spegel på väggen där... 

Va, är det 
stängt!?!?  
Vi hade tänkt 
titta in till Kyoto 
Koi Farm i Mer-
sele på vägen till 
hotellet, men 
naturligtvis var 
de redan på koi-
mässan. 

Vi sitter i solen och vän-
tar på att portarna ska 
slås upp.  

Koifoto: Roland Olsson 
Trädgårdsfoto: Lars Norling  

Har du funderat  
på att klippa häck-
en lite annorlunda 
nästa år? 

forts. nästa sida 





 

Till vänster ser vi den svenska domaren Stefan Malm. 

Gruppen vid flo-
den Maas (för-
utom fotografen 
Roland).   
När man är elva 
personer är det 
inte helt lätt att få 
bord på restau-
rangerna. Här en 
lunchpaus med 
våffelätning. 

 Jo visst var det en läcker mässa! Som en hundutställning 
fast med koi. Massor av bassänger, 60-70 st, med koi för 
bedömning. Domare som gick runt och tittade, fundera-
de, pratade sinsemellan, tittade och funderade igen och 
gjorde anteckningar.  
   Bassängerna var ju anonyma så vi visste inte heller 
vems fiskar det var i baljorna. Många utställare av tillbe-
hör av alla de slag. Filter och mat och allt däremellan. Koi 
sålde man förstås också. Hantverkare satt i montrar och 
gjorde olika träarbeten och annat konstnärligt. Maken 
och jag föll för var sin tröja med en lagom diskret koifisk 
broderad samt en matchande keps. 
   I en separat liten lokal inomhus fanns en utställning 
med vackra kampfiskar, en hel vägg full med småbyttor. 
De hade också tävlat. Och så en lång rad med slöjstjärts-
akvarier med fisk som hade ”förädlats” så långt bort som 
möjligt från att vara fiskar. Jag vet inte hur de bedöm-
des, värsta monstret bäst, eller? Enorma förstorade knö-
liga huvuden, ögon bokstavligt talat på skaft osv. Synd 
om fiskarna tycker man. 
   Till och med några hundar deltog i ett hörn på mässan, 
de såg ut som japanska spetsar, akita och shiba. Fina var 
de i alla fall. 

När vi väl kom in genom portarna var det till tonerna av en ja-
pansk slagverksgrupp, Dadadadan Tenko. Trumslagen dånade i 
öronen en bra stund efteråt. Men maffigt var det! 

forts. koimässan i Arcen  

De här ser nästan okej ut. 
Men de med ögonen på skaft 
hade svårt att simma rakt. 

Cool japansk spets. 

Baljor i långa rader... 

Betong-koi. Jätten till vänster 
var inte till salu. 

Småttingar till salu. 



  

forts. koimässan i Arcen  

Aka Bekko 

Budo Koromo 

Oshiba 

Showa Tancho Kohaku 

Yamabuki Ogon och Kin Hiutsuri 

Hur bedömningen går till klarar jag inte av att redogöra 
för, men man tävlar med både olika varieteter, 17 st, 
och med olika storlekar på fiskarna. Storlekarna är 7 st: 
10-20 cm är storlek 1 och storlek 7 är 70 cm och ännu 
större. 
   För dig som är riktigt intresserad finns all information 
att tillgå på mässans hemsida, www.hollandkoishow.nl. 

Där kan man fördjupa sig i bedömningskriterier, prislis-
tor i de olika klasserna, namn på vinnare och namn på  
domarna. En av dem var förresten Stefan Malm från 
Sverige, övriga kom från Japan, England, Belgien, U.S.A., 
Sydafrika, Tyskland och Nederländerna.  
   Att vinna pris här skulle verkligen kännas oerhört bra! 

Nej, det är inte Koi Club Sweden 
på facebook 
Koi Club Sweden beslutade redan på förra årsmötet att inte  
ha en sida på Facebook, eftersom det kräver dagligt underhåll. 
Men… 
En före detta medlem i klubben har helt enkelt bytt ut ett ord 
i klubbens namn och låter vårt tidigare material ligga under ett 
annat namn. Även information från vår hemsida har hamnat här 
utan vår tillåtelse. Namnet är så förväxlande likt Koi Club Sweden 
att det verkar avsiktligt. Facebook-sidan är alltså inget som klub-
ben står bakom – vi informerar medlemmarna på vår hemsida. 
Varför personen ifråga gör detta mot vårt beslut är inte klarlagt. 
Trist! 



Rabatt 15% (för medlemmar) på OASE (vid köp över 5.000:- på ordinarie pris). 
  



  

Kujaku, Kikusui och Kohaku

Kujaku 

Kujaku, som betyder påfågel, 
avlades fram i början av 
1960-talet. Den bedömdes 
från början i klassen Hikari-
moyo. Efterson den har blivit 
mycket populär bedöms den 
numera i en egen klass.  
   Kujaku är en metallisk koi 
med ett nätliknande mönster 
från Matsuba på ryggen. 
Ryggen täcks av ett gult, 
orange eller rött mönster.  
Om huvudet har färgmönster 
eller är helt vitt har inte så 
stor betydelse, men mönst-
ret får inte vara tyngande. 
   Nätmönstrets tydlighet är 
också viktigt, men mönstret 
kan vara outvecklat upp till 
två eller tre års ålder. 

Kikusui 
Kikusui är en röd/orange och 
vit fisk.  Ordet Kikusui är ja-
panska och betyder Krysante-
mumvatten. I Japan finns det 
också mycket riktigt drycker 
gjorda på Krysantemum som 
heter Kikusui.   
   Kikusui är en varietet som 
inte är särskilt populär. På 
mässan i Arcen i år såg jag 
endast ett exemplar. Därför 
finns det inte heller särskilt 
mycket att läsa om den, var-
ken i litteraturen eller på nä-
tet. 
   Kikusui är en variant av doit-
su. Oftast har de en rad vita 
fjäll i det vita fältet  vid rygg-
fenan. Det finns också exem-
plar som har fjäll längs hela 
ryggen och på båda sidorna . 
Vid utställningar placeras Ki-
kusui in i klassen Hikarimoyo. 

(Maruten) Kohaku 
Kohaku är tillsammans med Sanke den 
populäraste variteten av koi.  Kohaku bety-
der helt enkelt röd och vit. Oftast är Koha-
ku en egen klass vid utställningar, men 
ibland blir de bedömda tillsammans med 
Sanke och Showa under beteckningen Go-
sanke. Kohaku tillhör de allra äldsta varie-
teterna och finns beskriven från början av 
1800-talet. 
   Grundfärgen ska vara snövit utan gula 
inslag eller ”shimis” (små svarta fläckar). 
Det röda mönstret ska vara välbalanserat 
över fisken. Att det röda går över det ena 
eller båda ögonen är inget fel, men att 
ögonen finns i ett vitt fält är att föredra.  
   Kohaku som endast har en röd fläck på 
huvudet bedöms i en egen klass, Tancho . 
Helst ska den röda fläcken bilda en perfekt 
cirkel (jämför den japanska flaggan). Efter-
som Kohaku är så populär och vanlig har 
man flera underklasser. Maruten Kohaku – 
rött på huvudet och på kroppen i övrigt. 
Nidan – två röda mönsterfält. Sandan – tre 
mönsterfält. Tancho – endast cirkelrund röd 
fläck på huvudet. Youdan – fyra röda fält. 

Hur ser man skillnad på koi och koi? Roland reder ut begreppen. 

Text och foto: Roland Olsson 







Plats värd besök: Monte på Madeira 
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Text och foto: Richard Mauritzon 

VI HAR BETT våra medlemmar om förslag på parker värda 
att besöka. Vi fick då ett förslag från Sigurd Nyberg på 
parken Monte Palace Garden på Madeira. 
   Då kom jag på att där har ju jag varit och har flera 
bilder. Därav detta reportage med lite historia. 

På 1700-talet köpte den engelska konsuln en bit mark 
söder om kyrkan i byn Monte och omvandlade den till 
en vacker egendom och kallade den Quinta do Prazer 
(den njutningsfulla egendomen). Mot slutet av 1800-
talet bodde de finaste familjerna på gods i utkanten av 
Funchal som är Madeiras största och viktigaste stad. 
   År 1897 köpte Alfredo Guilherme Rodrigues fastighe-
ten och inspirerad av en palatsliknande fastighet vid 
floden Rhen, byggde han ett palatsliknande hus som 
senare omvandlades till Monte Palace Hotel. Hotellet 

besöktes av många prominenta utländska gäster som 
uppskattade den naturliga omgivningen och den fantas-
tiska utsikten över Funchal. 
År 1943 dog Alfredo och tyvärr lyckades inte familjen 
driva verksamheten vidare, så hotellet stängdes och 
övertogs av ett finansbolag, ”Caica Economia do Fun-
chal”. 1987 såldes det vidare till en entreprenör, Jose 
Manuel Rodriques Berardo, som i sin tur skänkte den 
till en stiftelse som han skapat och döpte efter sig själv. 
På detta sätt har Monte garden sitt ursprung. 
   Efter detta har trädgården utvecklats till vad den är i 
dag. Med både exotiska växter från olika länder (Cycads 
och Protea från Sydafrika, azaleor från Belgien, ljung 
från Skottland bland annat) och inhemska växter från 
Madeira-skogen (Laurissilva), såsom ormbunkar,

ceder etc. Man 
har också infört 
koifisk i de be-
fintliga sjöarna. 
Ytterligare två 
sjöar med en 
kapacitet på  
300 000 liter 
vatten byggdes 
också. Dessa 
innehåller ett 
sofistikerat fil-
tersystem och 
vattenrening, 
utan använd-
ning av kemika-
lier, som garan-
terat är en häl-
sosam livsmiljö 
för fisk.



  

forts. Madeira 

Trädgårdens promenadstigar är prydda med Blazonry, 
fyrkantiga stenar, fönster, nischer, pagoder, buddhor, 
lyktor från olika delar av världen och skulpturer – natur-
liga eller huggna i sten.  
   På promenad genom trädgården, kan du beundra de 
berömda samlingarna av keramiska plattor (med anor 
från 1400-1900-talet), en panel av 166 terrakottakakel 
med titeln Äventyret av portugisen i Japan och en 
grupp av 40 paneler porträtterandes Portugals historia. 
   Det går en linbana från gamla stan i Funchal upp till 
den lilla byn Monte (bild på vänster sida). Det var en 
fantastisk utsikt över Funchal och havet. En liten kort 
promenad från linbanan och man var framme vid den-
na fantastiska trädgård.  
   Det tog flera timmar att promenera runt och se på 
allt. När man så kände att det var dags för återfärd till 
civilisationen kunde man åka släde på de branta asfalts-
vägarna ner mot staden. De sista kilometrarna fick man 
gå eller ta en taxi. Tyvärr så hade slädförarna tagit kväll 
när det var dags för oss att återvända till Funchal. Det 
finns mycket mer att berätta om besöket på Madeira 
men det är en annan historia. Den historiska beskriv-
ningen fick vi från parkens informationsblad. 

Har man tur 
kan man åka 
släde ned. 
Om det inte 
är flera tim-
mars kö eller 
slädförarna 
har gått för 
dagen... 





  

Januari 
19 januari – styrelsemöte. Något du önskar att vi tar 
upp? Hör av dig! 
Februari 
10 februari – manusstopp för tidningen.  
Mars 
8 mars – styrelsemöte med planering av  
deltagandet i trädgårdsmässan. 
12 mars – årsmöte.  
April 
21-24 april – Nordiska Trädgårdar där Koi Club  
Sweden har en monter. 


Kolla alltid aktuell information på vår hemsida – 
www.koiclubsweden.se. Där läggs adresserna ut till 
dammbesöken. 

Årets planering i koiklubben 

Viktigt! Håll din e-postadress uppdaterad!  
Mellan tidningsutgivningarna är det e-post 
och hemsida som gäller.

Bilder från förra årets besök av Niels 
damm. Foto: Richard och Lars. 

I samspråk över pappersfiltret. 
Krister och Niels. 

På vägen till Holland var vi några 
som besökte  Niels i Slagelse (nr 1/2015) 

ännu en gång för att höra hur hans stora 
pappersfilter har fungerat. Det var ett år 
sedan vi besökte honom på klubbens Dan-
marksresa och vi var väldigt nyfikna på hur 
det hade fungerat. 
   Han var själv mycket nöjd med hur rent 
vattnet var, vilket vi kunde se. Men det 
gick åt mycket papper, speciellt under den 
tid som träden fäller sina löv – då kunde en 
rulle ta slut på några veckor. (Han hade 
ganska många träd nära dammen.) Niels 
hade hittat ett papper som var lite tunnare 
och på 200-metersrulle som han skulle 
prova. 
   På årets koimässa i Holland besökte vi 
alla som tillverkade trumfilter, även den 
leverantör som hade tillverkat Niels pap-
persfilter. I dag använde de bara pappers-
filter till pooler. Nu hade de en typ av nät 

som spolades rent med högt tryck, av sam-
ma typ som de flesta trumfilter har. 
   En annan viktig sak som man har kommit fram 
till är att man inte bör ha tätare duk i förfilter 
än 70 micron, detta för att annars finns det 
ingen näring kvar för de mikroorganismer som 
man faktiskt önskar i de olika biologiska filter-
delarna. Det var i alla fall vad några av tillver-
karna av trumfilter sa. Om ni kommer ihåg från 
reportaget hos Niels förra året så hade han en 
bypassledning till den biologiska filterdelen just 
av denna orsak, så det ligger nog något i det. 
   Det fanns en mängd olika trumfiltertill-
verkare som visade upp sig på mässan. 
Några enkla, några helt i rostfritt och väl-
digt dyra, men det fanns också några som 
verkade vara av bra kvalitet till acceptabla 
priser. Vi återkommer i ämnet efter nästa 
säsong då det var några som köpte trumfil-
ter efter besöket på mässan. 

Återbesök 

Filteraktuellt, lite om pappers- och trum- Text: Richard Mauritzon 
foto: Roland Olsson 

Vi som har fiskarna kvar i dammen under vintern har några 
saker att komma ihåg. Förhoppningsvis har du redan gjort  
ren dammen från löv och annat skräp. 
Mat 
Det går att mata fiskarna ned till cirka 8 grader, helst med  
ett speciellt höst- och vårfoder (Wheat-Germ). Ofta minskar 
aptiten automatiskt när det blir kallare. 
Cirkulation 
Låt gärna pump och filter fortsätta vara igång under vintern 
om du kan, men flytta upp pumpen närmare ytan så den inte 
stjäl det något varmare vattnet från botten. Inte heller är det 
bra med så stark cirkulation av vattnet på vintern – bättre att 
fiskarna håller sig stilla än att de gör av med energi genom att 
kämpa mot vattenströmmar. Sakta ned pumpen lite med en 
varvtalsregulator, den kostar inte mycket. 
Luftpump behöver vara igång för att säkerställa att ytvattnet 
aldrig fryser. Öppet vatten för att vädra ut gaser är nödvän-
digt. Flytta upp närmare ytan. 
Värme 
En frostskyddskabel på botten (nr 3/2015) är ett ganska billigt 
sätt att försäkra sig om att det inte blir alltför kallt i dammen. 
Täckning av damm 
De flesta som övervintrar sina fiskar ute täcker dammen med 
något skyddande material. Det kan vara frigolit eller bubbel-
plast (med vädringsöppning). Låt det gärna vara en luftspalt 
mellan vattnet och frigoliten; sänk vattenytan något om is 
bildas på ytan. Man kan även lägga träreglar tvärsöver dam-
men och på dem ha frigolit eller korrugerad plast (som  
Richard visade i nr 1/2014). 
Eller så bygger man ett ”tak” över dammen av träreglar och 
hänger över presenningar. I ”tältet” är det gott om luft och 
vattnet fryser inte.  

Några vinter-komihåg 



   

                                         Välkommen till Koi Huddinge! 
Vi har öppet alla dagar året runt för försäljning av dammtillbehör. Koifoder, filter, 
        syrepumpar, slangar, UV-lampor, rör, kopplingar, bottenavlopp m.m. 
 

Koi Staple, 34 % protein 

 2 kg     150:- 
 4 kg     250:- 
15 kg    800:- 

 
Top Koi, 51 % protein 

2 kg   300:- 
 4 kg    550:- 

15 kg 1.500:- 
 

Top Sturgeon, 47 % protein 

  2 kg     200:- 
 4 kg     350:- 

  6 kg     550:- 
25 kg  1.500:- 

    Koi Mix OSW, 40 % protein 

2 kg    250:- 
 4 kg    450:- 

15 kg 1.200:- 
 

Koi Wheat Germ, 37 % protein 

 2 kg     200:- 
 4 kg     350:- 
15 kg    900:- 

http://www.coppens.eu/nl/visvoer/group/koi-voer 

Prova vårt Koi- och Störfoder 

För innehålls-
deklaration se 
nedanstående 
hemsida 

Nyhet!!!  Superflow Techno Pro   
Justerbara pumpar med extremt låg energiförbrukning.    

Modell        Max  Flöde  Energi- Vårt pris 

     lyfthöjd mellan förukning   

10000 5,0 m 9200/4200 85/15 W 2 200 kr 

20000 6,5 m 19800/9300 187/34 W 2 900 kr 

30000 9,6 m 29000/12000 385/45 W 3 400 kr 

Superflow Techno Pro kan regleras i 23 steg. 
Energiförbrukningen ändras liksom flödet 

Besök oss på Alunvägen 5 i Huddinge eller på nätet www.koihuddinge.se.  
Öppet alla dagar 9.00 – 19.00 (ring gärna före besök) 

Koi Huddinge, Alunvägen 5, SE-141 34 Huddinge 
info@koihuddinge.se Telefon +46(0)8-711 33 82 eller +46(0)70- 495 45 17 

Beadfilter för dammar med Koi 

100 kbm 60 kbm 35 kbm 20 kbm 10 kbm 

    Max volym fisk    200 kg                                  135 kg                       80 kg                        50 kg                35 kg 
    Vårt pris            16.700 kr                              12.700 kr                   9.500 kr                   8.300 kr           7.100 kr            
 
 


