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Ange ditt namn, adress, telefon och e-post-
adress eftersom ett av syftena med klubben 
är att skapa ett kontaktnät av koivänner. 

Tidningen  
kommer med 4 nr per år och ingår i med-
lemsavgiften. Den skickas utan kostnad till 
föreningens medlemmar. Den säljs även vid  
föreningens olika evenemang och kan också 
rekvireras från: info@koiclubsweden.se.  
Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor 
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e-post:  chris.jacobsson@comhem.se . 

Planerad utgivning av tidningen 2018  
är mars, juni, september och december.  
Manusstoppen infaller den 15 februari,  
9 maj, 16 augusti och 14 november. 

www.koiclubsweden.se 

Hej alla Koi-
medlemmar! 
När det här skrivs så är 
sommarvärmen redan 
här. Det verkar som om vi 
hoppar över våren i år. 
Själv tycker jag att det här 
är bästa tiden på året. 
Städa bort vintern, fixa 
till inför sommaren. 
Väcka fiskarna och dam-
men till liv igen. Smida 
planer för aktiviteter 
samtidigt som man får se till att hängmattan får sitt och att 
man hinner med koifika framför dammen.  
   Vi smygstartade säsongen med årsmöte och Trädgårdsmäs-
san när vintern fortfarande fanns kvar. Båda gick bra i mitt 
tycke även om ljudet i fjärilshuset inte var det bästa. Vi får 
även möjligheten att hälsa ett gäng nya medlemmar välkomna 
efter mässan. 
   Koidagen, som vi ska ha i Sävne i år, närmar sig med storm-
steg. Kolla hemsida och facebook för mer information om den.  
   Dammbesöken är också i full planering. De första är redan 
satta men vi håller på att fylla ut schemat så är ni intresserade 
av ett besök, skicka in ett mejl så hör vi av oss. 
   Jag kan också avslöja att det är en spännande resa till 
Tyskland/Holland på gång. Mer information om den på sid 23. 
Den kommer säkerligen att falla många i smaken. 
   Nog skrivet här. Sätt igång och läs igenom tidningen och glöm 
inte koifikat. 
   Hoppas vi syns på någon av sommarens aktiviteter! 

Patrik                                                www.koiclubsweden.se 

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

Gynna våra sponsorer 
De bidrar till att vi kan ge ut vår tidning fyra gånger om året.  
Besök dem när du är ute och reser i sommar: 
Dammbutiken i Sundsvall, Garden Aquatica i Haninge,  
Koibutiken i Söderåkra, KoiConsult i Slagelse, Danmark,  
Koi Huddinge (i Huddinge förstås), och Sävne Koi & Trädgård  
i Heby. 

 Öppettider 
Lör-Sön 11-15



 

 

Årsmötet 18 mars Text: Christina J, Patrik Martinell 
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Foto: Richard Mauritzon 
Per Traneus, Sol-Britt Eriksson 

Eftersom Koi Club Sweden firar 20-årsjubileum i år ville vi 
inleda året med att hålla årsmötet på en annorlunda plats. 
Valet föll på Fjärilshuset i Hagaparken, Stockholm. Där 
finns både koi och hajar och många andra djur förutom 
fjärilar. 
   För ovanlighetens skull hölls årsmötet på kvällen. Det 
berodde på att Fjärilshuset har öppet alla dagar i veckan så 
vi kunde inte komma in förrän efter stängningsdags. Vi var 
39 personer, mycket bra med tanke på att det var sön-
dagskväll. Ingen vår i sikte heller, utan is och snö. 
   Goda räksmörgåsar fanns klara när vi kom plus kaffe och 
te. Medan vi satt till bords inleddes årsmötet med en tyst 
minut för Britt-Marie Wallinder. Mötet hölls av Patrik Mar-
tinell, som blev vald till ordförande, och Martin Franzén, 

kassör. 
   En av punkterna tog lite extra tid, den om tidningens 
framtid. För att ge ut en papperstidning – som många upp-
skattar i denna elektroniska tid – krävs någon som ställer 
samman den. Christina Jacobsson tog över den ”tillfälligt” 
under 2014 på grund av att den nya redaktören hastigt 
blev sjuk. Och på den vägen är det… Nu är det dags för 
någon annan att ta över. Alternativet till en papperstidning 
är annars att lägga ut artiklar på hemsidan. En facebook-
sida har nystartats av Patrik Martinell.  
   En annan punkt gällde den nya lagen GDPR (om infor-
mationslagring) och om vi ska ge ut en medlemsförteck-
ning. Den frågan kommer även att tas på ett styrelsemöte. 
Ett alternativ kan vara att fråga vilka som inte vill att deras 

  

Högt i tak. Rakt fram syns den runda koidammen. 

Två ”stekpannor” på botten. Rockor i havsakvariet. Sol-Britt måste väl ändå ha tagit sitt livs bild, eller hur! 

 

 

forts. årsmötet 
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mejladress och adress lämnas ut och skicka ut medlems-
förteckningen utan dem. Används förteckningen är en 
annan fråga? Hur många medlemmar tar spontant kontakt 
med varandra genom förteckningen? 
När årsmötet var avklarat tog Fjärilshusets zoolog Owe 
Sandström över och berättade ”allt” om deras djur och 
kretslopp i huset. Han ledde oss runt med stor kunskap 
och mycket humor och passade på att avliva en del myter 
om allt från kackerlackor till hajar. En mycket trevlig och 
lyckad kväll! 

Den nya styrelsen konstituerade sig på sitt första möte i 
april och ser ut som följer:   
Patrik Martinell, ordförande; Barbro Eriksson, vice ordfö-
rande;  Martin Franzen, kassör; Christina Lindström, sekre-
terare; Anita Wärme, ledamot; Therese Andersson, leda-
mot; Tomas Brink, ledamot; Kjell Lindström, suppleant; 
Sören Wallinder, webbmaster och suppleant; Lena Hin-
nelund, suppleant. 

Fakta Fjärilshuset. Historien är intres-
sant och börjar med Gustav III som 
ville ha ett orangeri. Sedan har anlägg-
ningen byggts ut och är i dag på 3 000 
kvadrat.  
Utställningarna innehåller en stor 
havstank på 1.200 000 liter vatten 
med bland annat revhajar, en mängd 
akvarier med olika sorters fiskar och 
vattenlevande djur.  
Sedan har vi ju naturligtvis fjärilsdelen 
som har över 700 fjärilar med en 
kläckningsställning som fyller på med 
nya puppor/fjärilar. Hela den här de-
len är skapad som ett eget ekosystem 
så allt ska kunna leva tillsammans i en 
miljö som liknar den ute i naturen.  
Växter, dammar, fiskar, insekter, fåglar 
och sköldpaddor samsas och har nog-
grant valts ut efter sina egenskaper av 
Owe för att huset till slut ska kunna 
visa upp ett ekosystem i det lilla for-
matet. 

En fjäril i handen är bättre  än… Owe vet 
hur man försiktigt håller en bamsefjäril. 

Konsten att fängsla en publik ser ni att Owe behärskade till fullo. 
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Trädgårdsmässan 2018 Text:  Patrik Martinell, foto: Richard Mauritzon och Patrik 

Årets mässa innehöll mer aktivitet och besök i vår 
monter än förra året. Från och till kändes det riktigt 
fullt. Många kul samtal med intresserade männi-
skor. Både nybörjare och erfarna koiägare delade 
med sig av erfarenheter och frågor. Vi fick också ett 
gäng nya medlemmar som vi hoppas få se mer av 
under sommarens träffar. Förutom ett mindre miss-
tag med vattenpåfyllningen till fisken så avlöpte allt 
väldigt bra.  
   Ett stort tack till alla som har engagerat sig för att 
få ihop arrangemanget! Vi var 25 personer som 
stod i montern i olika perioder. Planering, bygge 
och rivning sköttes med den äran. Även ett stort 
tack till alla medlemmar som hälsade på. Vi får 
också tacka Kristofer på Sävne Koi som har lånat ut 
fisk och damm. 
   Det är riktigt roligt att få dra igång säsongen och 
man märker att man har lite abstinens efter vintern. 
Det känns som om vi kommer att delta även nästa 
år om inget oväntat dyker upp när vi summerat plus 
och minus från årets mässa. 
 
Årets besökssiffra blev 52 394, fördelat på torsda-
gen 10 024, fredagen 12 649, lördagen 17 974 och  
söndagen 11 747. 
   Nästa års mässa blir den 21‒24 mars. 

På söndagens eftermiddag kunde 
man köpa fiskarna i montern. Här 
fiskar Kristofer. 

Årets monterfiskar var inte riktigt lika stora som tidigare år men väl så 
vackra. 

Ingen tvekan 
om vilken 
hobby den här 
medlemmen 
har. 
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 Vår- och sommarjobb hos familjen Ahlstrand 

”Vintern dröjde kvar ovanligt länge i år. Ändra fram till 
mitten av april låg det is kvar på delar av dammarna. En 
enda död fisk tog vi upp på vårvintern, tyvärr vår största, 
en spegelkarp. Det är min erfarenhet sedan tidigare – att 
de som inte klarar vintern är stora fiskar. De små verkar 
inte lika känsliga.  
   Sedan susade våren förbi i ilfart och i mitten av maj är 
det ordentlig sommarvärme.  
När isen släppte var det ovanligt mycket trådalger och 
snart blev vattnet grönt med noll sikt på grund av sväv-
alger. Trådalgerna bekämpar vi just nu manuellt, med en 
dammborste eller med händerna, och det har varit förhål-
landevis lätt att få bort det mesta.  
   För att bli av med svävalgerna har vi köpt en bal med  
100 kg kornhalm av en granne. Sedan har vi fyllt två gamla 
uttjänta strumpbyxor med halm och lagt nedanför vatten-
fallet. Inte så vackert, ser ut som ett fyra-armat monster. 
Men efter cirka två veckor har vattnet blivit markant kla-
rare.  
   Kornhalmen fungerar så att en stor mängd hödjur (infu-

sorier) växer till 
stort antal om den 
läggs i (varmt) 
vatten. Hödjuren 
består av en 
mängd olika typer 
av små encelliga 
urdjur. Några av 
dem lever på bak-
terier. Varför 
mängden alger 
minskar vet jag 
inte riktigt, men 

det fungerar i alla fall. Hödjuren blir sedan lämplig föda till 
bland annat yngel. Senare hoppas vi att rotzonsfiltret vi 
håller på att anlägga ska minskar utvecklingen av alger. 
Den segdragna vintern har gjort att vi inte hunnit jobba så 
mycket runt dammarna som vi hade planerat. Men vi är 
igång med att forma bäckarna, plana ut och snygga till 
marken runt dammarna och plantera växter.  Och vi funde-
rar på hur vi vill röra oss runt dammarna så att trädgårds-
gångar hamnar på rätt ställen och att vi placerar ut 
trampstenar här och var runt dammarna så att det blir lätt 
att gå fram till kanterna när vi behöver genomföra under-
håll och städning. 
   Vi väntar på leverans av en starkare pump, lite fler 
vattenväxter och mer japanmatta till kanterna. Och vi 
måste köpa in en skyddsduk att lägga under gummiduken i 
det som ska bli vårt rotzonsfilter innan vi kan börja plan-
tera växter där.” 

       Text och foto: Kerstin Ivarson  
       Ahlstrand 

Ni minns väl 
familjen 
Ahlstrand som 
flyttade en hel 
trädgård från 
Bromma till 
Knivsta 2016?  
Vi har följt 
dem och deras 
arbete sedan 
nr 1/17 och 
hoppas få 
hänga med tills 
allt är klart… 
Här nedan be-
rättar Kerstin 
hur arbetet 
fortskrider. 

Damm-monstret 
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Japanresan i oktober 2017, del 2 Text och foto: Richard Mauritzon, Roland Olsson 

Tisdag 17 oktober  
Ännu en tidig morgon ‒ samling i bussen kl 7.30. 
Efter en dryg timmes körning var vi framme hos  
Koshiji (Kase) koi farm. Det var en lite mindre koi-
odlare som precis hade fått in en last med fiskar från 
sina tillväxtdammar när vi kom.  
   Thomas* valde ut ett flertal fiskar han skulle ha.  
De blev fotograferade och numrerade och lades i en 
separat nätkorg med lock i en av de koidammar som 
fanns i utställningen. Priserna låg från några tusen 
och uppåt, även här var det några som så små-
ningom skulle hamna i klubbmedlemmars dammar.  

I förra numret av tidningen hann Roland Olssons reseberättelsen från Japan avhandla de första fem dagarna.  
Här fortsätter Richard reseberättelsen. 

Nästa besök var hos Ozuma Ikarachi koi farm 
där vi fick vara med om hur de skördar koi-
fiskar. Här fick vi se hur de först drog nätet 
runt hela dammen och sedan drogs det åt så 
att det till slut bara var en liten cirkel kvar. Då 
kunde de enkelt ta upp fiskarna i stora påsar.  
   Med både två och tre stora fiskar i en plast-
påse sprang de uppför den branta leriga kan-
ten till lastbilarna utan att trilla i leran en enda 
gång. Först hälldes fiskarna ur plastpåsarna i 
en liten balja för att sedan lyftas över i trans-
portbaljan med rent vatten som fanns på last-
bilen. Man hade syrgastuber monterade på 
lastbilen så de fick syre under transporten 
hem.  
   När baljan var full med fisk och det nästan 
inte fanns något vatten kvar lade man locket 
på och drog igen blixtlåset. Vi fick sedan följa 
med fiskarna och se när de släpptes ned till 
inomhusförvaringen. (De två bilderna ovan och 
den till höger plus de två översta bilderna på 
nästa sida.) 

*) = Thomas Sieling, ägare till Koizentrum, Hamburg. 
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forts. resan till Japan 

Efter en enklare lunch, färdiglagat från en butik, 
begav vi oss till dagens tredje besök: Aoki koi 
farm. Här fanns det många olika varieteter som vi 
inte hört talats om tidigare. Priserna var ganska 
låga och även här blev det några som tilltalade 
resenärerna.  

Kvällen avslutades med en gemensam middag på 
en fiskrestaurang. Alla som ville ha öl blev direkt 
serverad två liter öl; när glaset var tomt sträckte 
man upp det och då kom det en servitris eller 
servitör med ett nytt glas med två liter öl. Kunde 
bara konstatera att det som kom in även behöv-
de komma ut... Ville man ha vin blev man serve-
rad cirka 10 cl i ett whiskyglas men det var bara 
att be att få mer och ibland kom det faktiskt i vin-
glas. Det serverades många sorters fisk, rå fisk, 
friterad fisk och kokt fisk. Det fanns också räkor, 
både kokta och friterade, samt bläckfisk. Man 
blev mätt och allt kostade bara 5 000 yen (cirka 
380 kr). 

forts. nästa uppslag 
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forts. resan till Japan, del 2 

Onsdag 18 oktober 
Samling redan kl 7.15 
utanför hotellet ‒ vi 
skulle hinna med många 
besök. Vi började med att 
se hur Isa koi farm skör-
dade sina koi från en av 
sina lerdammar (vänster 
bild nedan). Det var mest 
Kohaku och Sanke.  
 

Därefter åkte vi till Koi museum, som nästan 
alla koi-odlare i regionen gemensamt hade 
ordnat, och det var inga gamla uppstoppade 
koi utan många fina koi med väldigt rent och 
klart vatten och ett stort vattenfall.  
   Några hann även med ett besök på en fyr-
verkerifabrik som låg i närheten där de till-
verkade världens största fyrverkeri vilket 
ägaren var mycket stolt över.  

Japan-resenärerna. 

Vattenfallet vid Koi museum. 
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Text och foto: Richard Mauritzon, Roland Olsson 

Maruhiro koi farm blev 
nästa besök. De hade 
en stor rund damm, 
cirka 12 m i diameter 
med blått kakel, med 
mängder av stora och 
fina fiskar. Även här var 
det några fiskar som 
tilltalade besökarna.  

Dagens lunch bestod av ungefär 
samma meny som dagen innan, 
men nu hade Martina varit och 
handlat så vi satt vid kanten av 
en å och intog den. Bredvid 
fanns en auktionshall för koi-
fiskar.   

‒ Den där! Kanske Lasse  
sa till Olle.. 

Rapporten från Japan-resan fortsätter i nästa nr av tidningen . 

Balans!!! 
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Tema trädgård med lite koireklam Text och foto: Cecilia Hedman Bjerke 

Lördagen den 5 maj hade Järlåsa Bygdegård premiär för 
sin trädgårdstemadag Trädgårdsdax där alla i trakten var 
välkomna att visa upp sig.  
   Vädret var verkligen på vår sida med en av de första rik-
tigt varma och soliga dagarna för säsongen och folk gick 
man ur huse för att besöka bygdegården! Ett 20-tal utstäl-
lare med allt från chiliplantor, avelsägg för höns till fågel-
holkar och honung hade dukat upp sina bord.  
   Jag och Öyvind samt de två guldfiskarna gjorde vårt allra 
bästa att marknadsföra oss (Hedman Bjerke), Koi Club 
Sweden, Sävne Koi och den kommande Koidagen.  
   Många frågor om allt möjligt ställdes och vi gjorde vårt 

allra bästa med att försöka svara. Någon undrade om det 
var kolsyreis som gjorde dimman i akvariet medan någon 
annan funderade över om inte guldisarna blir kokta i det 
där vattnet…  
Vissa hade redan damm och ville utveckla den medan 
andra utnyttjade oss som bollplank över idéer som de 
hade och om de var genomförbara.  
   Flera blev förvånade och glada över att det fanns ett 
ställe bara för dammar så pass nära och vi hoppas att vi 
lyckades locka i alla fall några till klubben och till koidagen. 
Vanligaste kommentaren? OJ, vilka stora guldfiskar! (Fast 
vi tycker de är små i jämförelse med våra koi!) 

Öyvind och guldfiskarna  
poserar framför kameran. 

Koiklubben var på dammbesök hos Cecilia och Öyvind i 
Järlåsa 2015 (se tidning nr 1/2016). Då fanns både en guld-

fiskdamm med vattenfall och en större koidamm som man 
sitter på ett trädäck och blickar ut över. Härligt! 

Teckning på akvariet sett 
från en 6-årings horisont, 
dvs lite nedifrån med dim-
man, luftbubblorna och flyt-
ringen som rökmaskinen 
ligger i.  
Konstnär är Fritz Hedman.  

Redaktör(er) sökes till koitidningen 
Koi Club Sweden söker redaktör till tidningen under 2018. Du kan hoppa in när som helst un-
der året, gärna i sommar. Ett förslag kan vara att två personer hjälps åt. Det spelar ingen roll 
var du bor för allt material mejlas. 
   Nu görs tidningen i programmet Publisher (som ingår i Office-paketet) men den kan lika 
gärna göras i Word. Tidningen levereras sedan till tryckeriet i pdf-format. 
   Det vore också ypperligt med några personer som tillsammans med redaktören hjälps åt att 
ta fram innehållet i tidningen, hittar på idéer, kollar lite vad som händer i omvärlden etc.  
   För närvarande görs fyra nummer per år och kvarvarande materialdagar under 2018 är  
16 augusti och 14 november. Sedan har Christina gjort sitt. 
   Visst finns det folk i vår koiklubb som kan fixa det här ‒ hör av dig till styrelsen genom  
patrik.martinell@aratron.se. Känn dig välkommen! 
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Koiklubbens första resa 1999 – lite nostalgi  
                                          Eftersom klubben fyller 20 år kommer vi att ha en eller några nostalgi-sidor i tidningen i år  
                                       där vi berättar något från förr. Här delar Roland med sig av upplevelserna vid den första resan  
                                 med koiklubben 1999. 

I år firar klubben sitt 20-årsjubileum och jag blev med-
lem i klubben 1998. Jag var dock inte med när klubben 
grundades den 13 februari 1998. De drivande då var 
främst Chan-na Combelas-Ensel, Britt ”Big” Almström, 
Brian Ashley och Lars Nordström.  
   Klubbens allra första resa gick till koiutställningen i Arcen 
i Holland den 19–22 september 1999. Jag var inte själv 
med på resan men jag har kvar tidningen med reportaget 
från resan. Det som återges nedan är taget från den arti-
keln. Bilderna uppfyller inte dagens krav, men jag har ändå 
valt att skanna in några av dem. 

   Med på resan var cirka 20 personer varav jag har lyckats 
identifiera några: Channa Combelas-Ensel, Lars Nord-
ström, Birgitta Forslund, Bert Lundberg, Britt ”Big” Alm-
ström, Brian Ashley, Irene Bergne, Mikael Bergne, Mona 
Karlsson, Per Johannesson, Gunilla Nalén, Tor Viktorsson, 
Marie Nilsson, Suoma Ericsson och Stefan Ericsson.  
   Nedanstående artikel är återgiven från koi-tidningen som 
gavs ut efter Hollandsresan. Artikeln är i huvudsak återgi-
ven ordagrant men är något nedkortad och smärre språk-
liga fel är rättade. Författarna till artikeln är inte angivna, 
men jag tror att de är Channa och Birgitta. 

Hollandsresan 19 september 1999  
Vi skulle samlas vid Oscarsteatern kl 10.00, men tyvärr så 
kom två personer för sent. Javisst kan man gå vilse på T-
centralen om man tänker sig att ”hamburgarna luktar så 
gott”. Vi kom inte iväg förrän 11.30. 
   Vi var tio medlemmar och chauffören Martin från Sjö-
mans Buss i Örebro. Alla var väldigt förväntansfulla inför 
denna resa. Första stopp är Norrköping för en trevlig pick-
nick i det gröna, samt hämta sex medlemmar. En av dem 
är Mikael, vår andra chaufför, som kom med sin fru Irene 
och tre tjusiga ungdomar samt kompisen Kenneth. 
Nästa stopp blev Jönköping med efterlängtad kaffepaus, 
där kom det fyra medlemmar till. Vi har det väldigt roligt 
på färden ner till Helsingborg. Vid varje stopp blev vi räk-
nade. Mats kom alltid sist. Därför slutade vi räkna, men 
frågade i stället ”Är Mats här?”. Var svaret ja fanns alla i 
bussen. 
   Kl 22 var vi framme i Helsingborgs hamn, där vi tog med 
ytterligare en medlem. Turen var med oss. Vi fick omgå-
ende gå ombord. En kopp kaffe fick vi. Överfarten tog 20 
minuter. Sedan en bussresa genom Danmark i två timmar. 
Nästa båt till Tyskland gick 23.15. 
Vår chaufför missade tyvärr några vägrestauranger på 
autobahn i Tyskland. Runt kl 22 stannar vi äntligen och  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
skall försöka få något i våra magar. Men restaurangens 
kök var stängt när vi kom. Ägaren öppnade åt oss så vi fick 
mat, en stor wienerschnitzel med pommes frites, mums. 
Om detta skulle ha varit i Sverige då hade vi inte fått nå-
gon mat över huvudtaget. Vi fick dessutom trevligt bemö-
tande och jättebra pris. 
   Nästa paus var utanför Venlo kl 7.30 vid gränsen. Första 
holländska frukosten, men först tvättar vi bort nattsöm-
nen. Sedan växlar vi pengar och resan fortsätter till Venlo. 
 
Dag 2 
Vi är i Venlo kl 10, staden med vackra byggnader. Mark-
naden började vakna och vi handlade lite. En 10 kilos 
plastpåse med frukt kostar bara fl. 10:- ( 10x4=40 kr). Vi är 
inte trötta längre! Sedan äter vi en god lunch tillsammans 
innan färden går till ett bränneri, som ligger mitt emot 
mässan. Channa fick ringa efter polisen. Vi var inlåsta på 
parkeringen. Betalningsautomaten vägrade godta våra 
pengar. 
   Kl 14 gick vi en guidad tur och visades hur de framställer 
olika sorters starksprit på bränneriet bredvid slottet. 
Vi fick även provsmaka. 
Därefter åker vi till hotellet utanför Venlo som heter 
Campanille, där vi möter ordförande Brian Ashley och vice 
ordförande Britt ”Big” Almström, som kom från England 
dagen innan för att titta på trädgården vid mässan i väntan 
på oss. Alla får sin rumsnyckel och tar sig en efterlängtad 
dusch. De som vill vila lite får även tid till det. Samling om 
två timmar. 
   Senare på kvällen går vi tillsammans till en Kinarestau-
rang och äter en jättegod middag tillsammans vid ett du-
kat långbord. Där fanns så mycket mat på alla bord så man 
trodde inte det var sant för endast 80:- per person. Servi-
törerna kom med nya fat i över tre timmar. Och Channa 
var i farten och prutade till oss vin till maten. 

” 
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forts. nostalgi 

Fisken 
heter 
Olle. 

Dag 3 
Frukost kl 08.00. Äntligen åker vi till mässan. Alla har vi 
våra klubbtröjor på oss. Många på mässan blev väldigt 
imponerade av våra fina tröjor. Vi sålde även några tröjor 
och tog emot beställningar när de tog slut. 
   Kortet med Olle med den lilla tjejen (se bild) fick en egen 
plats bland de fina utställnings-fiskarna. Besökarna blev 
stormförtjusta i kortet. Det blev säkert lika mycket foto-
graferat och filmat som tävlingsfiskarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var imponerande att det fanns så vackra fiskar i otro-
liga storlekar. Man stod bara och gapade. Man hade inte 
ord till detta, det gick helt enkelt inte att beskriva!  
Det lät så här: ”Oh, kom hit och titta! Nej kom hit du, detta 
måste du titta på!” Sedan en tredje som tyckte att hos ho-
nom var fiskarna ännu finare eller större. 
   Det fanns en underbar trädgård med massor av blommor 
och dammar med koi i. Träden var klippta i olika figurer, 
underbart tjusigt. 
   Hoppas att det blir fler sådana här resor. Det var en upp-
levelse allt detta. Många på mässan blev så förtjusta i våra 
klubbtröjor att vi fick pruta ganska bra för att vi visade att 
vi kom från lilla Sverige. Det tyckte de var roligt. Vi syntes 
väldigt bra när vi kom tillsammans. 
   Dick och Frances från Holländska Koiföreningen tyckte 
att vi skulle ha våra klubbtröjor på oss även till festen se-
nare på kvällen. 

 
 
 
 

 
Festen började kl 20.00 och äger  
rum på Kyoto Koi Farm, som ligger i Merselo  
ganska när Venray. Vi får ett väldigt trevligt mottagande  
av holländska Koiföreningen. Grillfest med god mat och 
dryck, levande musik och dans. Tyvärr går tiden alldeles 
för fort när man har trevliga holländare  
   Vi gjorde bekantskap med herr Ogata, en av de största 
koiodlarna i Japan. Han äger en hel dal. Han berättade för 
oss att han sålde koi till Sverige genom Danmark. Mindre 
trevligt tyckte han var att de svenskar som importerar koi 
berättar att deras koi är svenskodlad! Vi berättade att 
klubben inte har något att göra med koiförsäljning i Sve-
rige. 
   Åter till hotellet 23.30 tyvärr! De flesta av oss tar en 
sängfösare tillsammans innan det är dags att gå till sängs.  
I morgon är det en lång resa hem till Sverige. Vi önskar 
egentligen stanna kvar lite längre i Holland, så roligt har vi. 
 
Dag 4 
Vi börjar med gedigen frukost serverad kl 08.00. Sedan 
åker vi tillbaka till koimässan för att hämta fiskar och till-
behör, som en del hade köpt på lördagen. Därefter är det 
bara resan hem kvar tyvärr. 
   Vi åker genom Holland, stannar i Apeldoorn och äter 
sista måltiden tillsammans  som koiklubben bjuder på tack 
vare att Channa har prutat så mycket överallt åt oss med-
lemmar. Vi får äta precis vad vi vill och så mycket vi vill. 
När vi kommer till Helsingborg säger vi hej då till Mona, 
Per, Mats och Linda och tackar för trevligt sällskap. 
   Nästa stopp blir i Jönköping där vi lämnar av Stefan,  
Suoma, Tor och Gunilla. Grattis Gunilla och Tor till priset 
som ni fick på entrébiljetten till koimässan. Det var roligt 
att någon av oss fick ett så fint bonsai-träd från Holland. 
   Vi vill tacka våra trevliga chaufförer en gång till. Resele-
daren Channa som är en så underbar människa. Utan 
henne hade inte denna resa blivit av. 
   Till sista vill jag tacka alla för en givande resa. Vi har varit 
som en stor familj. 
                                 Tack än en gång till alla! 
                                 Bert och Birgitta från Nynäshamn  ” 

Big och Brian och Big. 

Har du några bilder från tidigare 
år med koiklubben? Kanske från 
ett dammbesök eller en resa. 
Skicka in!! Nästa materialdadg är 
16 augusti. 
Tack på förhand! 
info@koiclubsweden.se  



 

 

Köp av fisk i Japan Text och foto: Roland Olsson 
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Huvudsyftet  för min del med Japanresan var att få besöka 
koiodlarna och se hur de hanterade sina dammar och fis-
kar. Jag hade inga planer på att köpa fisk, åtminstone inte 
vid avresan från Arlanda, eftersom jag redan hade fullt i 
dammen med cirka trettio fiskar.  
   Det var alltså innan vi kom till odlarna och fick se de fan-
tastiska fiskarna. Olle Fernström hade varnat oss och sagt 
att ni kommer inte att kunna hålla er från att köpa fiskar. 
Han fick givetvis rätt. 
 
Köp av första fiskarna 
Redan andra dagen hos koiodlarna den 17 oktober föll jag 
och Marie-Louise för de första fiskarna.  Andra besöket 
den dagen var hos  Kase koifarm (Koshiji). Där föll jag för 
första fisken, en Doitsu Showa, till ett pris av 60.000 yen. 
Motsvarar 4.800 kr. Fisken var cirka 45 cm lång. 
Dagens tredje besök var hos  Aoki koifarm. Där hittade 
Marie-Louise en Doitsu Kujaku, som var väldigt vacker. 
Den kostade dessutom  ”bara” 20.000 yen motsvarande 
cirka 1.600 kr. Den här var lite mindre, ungefär 40 cm. 
Nästa dag den 18 oktober besökte vi fem koiodlare varav 
en var Izumiya. De hade väldigt många fina Yamabuki 
Ogon, som var i storlek 50-55 cm. Richard och jag lockades 
att köpa var sin för 40.000 yen styck (3.200 kr). 
 
Transporten hem 
Fiskarna transporterades med flyg från Japan till Tyskland 
där de blev veterinärbesiktade och fick gå i karantän. I bör-
jan på januari ordnade Olle Fernström en transport från 
Hamburg till Haninge för de som inte ville hämta fiskarna 
själva i Tyskland.  

Karantän 
När man tar in nya fiskar bör de gå för sig själva så länge 
som möjligt. De kan ha latenta sjukdomar som smittar de 
fiskar man redan har. De fiskar man redan har kan också 
ha latenta sjukdomar som smittar de nya fiskarna eftersom 
deras immunförsvar är nedsatt på grund av stress och mil-
jöombyte.  
   Jag hade därför gjort i ordning en damm på 1600 liter i 
källaren med filter och UV-ljus. Filtret startades samma 
dag som fiskarna släpptes i karantänen. Då har filtret ingen 
möjlighet att omvandla nitrit till nitrat. Därför måste man 
kolla vattenvärdena varje dag. I mitt fall bytte Marie-Louise 
och jag 20 procent vatten varje dag de första veckorna. 
   Efter cirka 6 veckor började filtret vara i gång och vatten-
byten gjordes varannan dag. Fiskarna går fortfarande i ka-
rantän och får nog göra det till i början på juni. Nästa steg 
är att släppa ned en av mina gamla fiskar till de nya för att 
se att inga blir smittade. Än så länge har jag inte haft några 
problem med de nya fiskarna. 
 
Kostnader 
Förutom inköpskostnaden tillkom transport från Japan till 
Tyskland, veterinärbesiktning i Tyskland, karantän i Tysk-
land, transport till Stockholm och svensk moms. Slutkost-
naden blev närmare dubbla inköpspriset. Det blev inte 
billigt, men det är en alldeles speciell känsla att ha varit 
hos odlarna och själv valt ut fiskarna. 

Redaktören har mejlat till alla Japanresenärerna 
och bett om ett par bilder på inköpta fiskar och 
några rader om hur det har gått med dem.  
Två personer svarade. Ett stort tack till dem  för 
att vi får dela deras erfarenheter! 

Doitsu Showa 

Yamabuki Ogon 
Doitsu Kujaku 

Foto denna bild: Richard Mauritzon 
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Så här var det ju inte riktigt tänkt  Text och foto: Lasse Lundin 

Jag hade faktiskt efter sjutton år med koi och damm så 
smått börjat tänka på att avveckla det hela. Ett avtagande 
intresse, ett nytt sommarställe och allt fler barnbarn bör-
jade konkurrera om tiden.  
   Men så dök erbjudandet om Japanresan upp. Min fru 
Ninni och jag hade i flera år drömt om att få besöka detta 
mytomspunna land. Ninni främst för att se lite av landets 
textilkultur och jag för att se koi och natur.  
– Okej, vi åker men några nya fiskar ska vi inte köpa! 
(Tänkte vi.) 
   Men så stod vi alltså där och tittade ner på den ena juve-
len efter den andra. Jag hade aldrig sett så vackra fiskar, 
och tänk att få välja nästan först. Vi hade faktiskt möjlig-
heten att peka på en fisk som just samma dag hade häm-
tats in från lerdammen. En helt unik möjlighet som bara  
inte gick att motstå. 
   Jag nämnde för Thomas, vår guide i Niigata, att jag var 
intresserad av en Goshiki och bad honom om råd och 
hjälp. Det blev nu inte bara en Goshiki utan även en 
Showa och en Platinum men den sistnämnda får jag skylla 
på Ninni som föll pladask för den kritvita skimrande firren. 
Självklart var det spännande den dag i januari då fiskar-
na anlände till Sverige.  
Vi var väl en åtta-tio japanresenärer som en sen janua-
rikväll träffades hos Olle och Karin på Garden Aquatica.  
I kolmörkret på parkeringsplatsen delades den ena kar-
tongen efter den andra ut. Det kändes faktiskt lite ”skumt” 
och hade det varit en film skulle platsen plötsligt ha lysts 
upp av strålkastare medan omringande poliser rusat fram 
med dragna vapen.  
   Nu gick allt bra och vi skyndade alla hem med våra nya 
familjemedlemmar. 
Det är väl lika bra att erkänna direkt, jag hade inte iord-
ningsställt någon karantän trots att jag vet att man ska och 
gång på gång mässat om det inför andra. Men, har man  
 

inte plats så har man inte och jag skulle ju inte ha med mig 
några fiskar hem!  
   De tre nya fick helt enkelt dyka ner i min vinterförvaring i 
garaget. Den är på åtta kubik och filtreras med en stor 
squaretop. I förvaringen gick ett 15-tal koi i storlekar runt 
40-80 cm. Ganska trångt, alltså. 
   I tre veckor gick allt bra. De nya verkade trivas och åt bra 
och allt var frid och fröjd tills jag kom hem en dag efter att 
ha varit borta ett par-tre dagar. 
   Min fina Goshiki låg som död på botten! Jag tog fram en 
håv för att ta upp den men då jag stötte till den vaknade 
den till och simmade iväg hur pigg som helst. Snart stan-
nade den dock upp, hängde sig i vattnet med huvudet rakt 
upp och stjärten ner för att sedan långsamt glida bak-
länges ner mot botten och lägga sig där igen. Även Show-
an visade samma tecken men inte Platinumkoien. 
   Dagarna efter var det allt fler av mina gamla fiskar som 
låg eller stod stilla på botten, helt apatiska och med klam-
pade fenor medan andra verkade helt opåverkade. Jag 
ringde runt bland mina kunniga koivänner och fick diagno-
ser som ”sleeping disease” och parasiter. 
Alla var dock eniga om att jag skulle göra ett stort vatten-
byte, öka värme och syresättning samt hälla i massor av 
salt, i mitt fall nära 50 kilo! Jag köpte salttabletter på City-
gross och hällde i. Fiskarna blev snabbt märkbart bättre. 
Därutöver fick jag unisont höra att jag skulle göra ett 
skrap och microskopera för att se om där fanns parasiter. 
Med detta fick jag hjälp av Kristofer Pettersson på Sävne 
Koi. Han hittade direkt skinnmask, vita prick samt Chi-
lodonella! Det blev först en tvåveckors kur med FMG mot 
vita prick och Chillodonella och efter detta Flukasol i två 
veckor mot skinnmask. 
   Det var några oroliga veckor men nu verkar (peppar, 
peppar) faran vara över och när detta skrivs, andra veckan 
i maj, så håller jag som bäst på att fylla utedammen för att 
fiskarna ska få komma ut. 

Från 
vänster 
till höger: 
Goshiki, 
Showa, 
Platinum. 



 

 

Vad är det där? Text och foto:  Mona och Stefan Malm 
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I nummer 4/2017 inledde vi en guide när det gäller olika 
varieteter av koi. Vi har fått lov av Mona och Stefan Malm 
att återge information som finns på deras hemsida Most-
Koi. 
   Tidigare har vi visat gruppen Metallic och gruppen Asagi, 
Shusui, Koromo och Goshiki.  
   Denna gång blir det Kawarimono, som har två gigant-
stora klasser. Där hamnar all koi som inte passar in i de 
andra klasserna, så länge det är en godkänd koi och inte 
metallic. (Inte godkända varieteter kan vara Butterfly koi, 
spegelkarp m.m. Se respektive klubbs regler.)  
I Kawari A hamnar de koi som inte har mönster medan de 
med mönster hamnar i Kawari B.  
   Vad är då mönster? I mina ögon är en koi utan mönster 
en enfärgad koi men det kan finnas andra färger också.  
Ett exempel är Aka Hajiro som nämnts tidigare: en röd/
orange koi med vita tippar på fenorna tillhör Kawari A.  
En annan är Hajiro, helsvart med vita tippar på fenorna. 
Fast Hagashiro eller Kumonryu som även har vitt till exem-
pel på huvudet har samma två färger men klassas i Kawari 
B för det är ett mönster.  
   Gränsdragningarna kan vara svåra mellan A och B så dis-
kussion är vanligt i benching/domarteam vid särskiljning. 
Vad är mönster, vad är inte mönster? 

 

(Hela genträdet visades i nr 3/2017.) 

KAWARIMONO A 

     Aka Hajiro                 Soragoi                   Chagoi 

KAWARIMONO A  
1. Hur många och vilka färger har den? 1 eller fler, fast utan 
    mönster. 
2. Vilken är basfärgen? Alla, bara det inte finns mönster. 
3. Hur ser lystern ut, vanlig, metallic eller ginrin? Vanlig eller  
    ginrin. 

KAWARIMONO B 
KAWARIMONO B  
1. Hur många och vilka färger har den? Flera, med mönster. 
2. Vilken är basfärgen? Olika, bara det inte går att klassa in i någon annan  
     klass. 
3. Hur ser lystern ut, vanlig, metallic eller ginrin? Vanlig eller ginrin. 

I klassen Kawarimono A  ingår alla koi, utan mönster, som inte 
kan klassificeras i någon av de andra icke-metallic-klasserna.  
Exempel: Chagoi, Kigoi, Higoi, Soragoi, Murasakigoi,  Midorigoi, 
Benigoi, Shiromuji, Aka Haijro, Aka matsuba och Ki matsuba, 
inklusive ginrin och doitsu. 

I klassen Kawarimono B  ingår alla flerfärgade koi som inte kan klassificeras i 
någon av de andra icke-metallic-klasserna. Exempel: Ochiba Shigure, Hajiro, 
Kumonryu, Beni kumonryu, Matsukawabake, alla Kanokovarianter*, alla Kage-
varianter, alla hybrider som till exempel Sanke x Shusui, inklusive ginrin och 
doitsu. 
*)Vad är kanoko? =När de röda fjällen ligger individuellt och fisken uppfattas “brokig”. 
   Se nästa sida. 
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forts. vad är det där Text och foto:  Mona och Stefan Malm 

 
Skillnaden mellan klassificering  
och varietetsbestämning 
Klassificering är olika klasser i showsamman-
hang där liknande koi tävlar mot varandra (till 
exempel alla kohakuks i olika storlekar). 
Varietet är ”namnet” på fisken. 
I den här guiden riktar vi in oss på klassifice-
ring då det finns en uppsjö av olika koinamn. 
Punkter att gå igenom när vi klassificerar en 
koi: 
1. Hur många och vilka färger har den? 
2. Vilken är basfärgen? 
3. Hur ser lystern ut, vanlig, metallic eller  
     ginrin? 

Stefan Malm är koidomare och har gått domarutbildning  
i England genom BKKS, British Koi Keepers Society.  
Studierna omfattar totalt fem år. 

          Kanoko asagi               Kanoko kohaku               Kanoko sanke 

Tyvärr behöver vi tänka på en sak till. (Förutom att den inte får vara 
metallic, det är fortfarande viktigt att ställa de tre inledande frågorna.) 

Matsuba ‒ har den mönster efter-
som fjällen har pinecode? 
Nej, inget mönster och den är fak-
tiskt enfärgad också. Även om det 
ser ut som två färger så är den mör-
kare färgen en skugga på fjället. 
   Nu har vi nämnt pinecode (tall-
kotte) och robing (som koromo och 
goshiki har) så man kan undra vad 
skillnaden är?  
På koromon/goshikin är robingen 
en annan färg. Men det kan ibland 
var svårt att se då fisken kan ha 
olika nyanser. Så den mest synliga 
skillnaden är oftast att robingen är 
placerad på yttersta delen (kanten) 

på fjället, medan pinecode är just en skugga från ytterkant 
och inåt mot basen.   
Det här med olika typer av fjäll är ett stort kapitel i sig 
själv. Man kan ta sig en funderare på till exempel chagoi 
eller soragoi som vid oftast uppskattade exemplar bör ha 
ett vackert nätmönster. Även dessa är enfärgade koi, med 
eller utan nätmönstret. Precis som i Matsubafallet be-
nämns Chagoi/Soragois nätmönster som ”reticulated”. 
   Men benämningen behöver inte rikta inte in sig på själva 
fjället, även om chagoi/soragoi kan ha en vignette färg på 
yttersta kanten på fjället, utan ibland pratar man om kom-
binationen mellan fjäll och skinn.  

   Alltså kan det vara ”fukurin” som framhäver nätmönst-
ret. Har skinnet till exempel en mörkare bas än fjällen 
framhävs nätmönstret på detta sätt i stället.  Namnet fu-
kurin utnyttjas av många felaktigt i koibranschen men jag 
hävdar att fukurin är när fjällen omgärdas av skinnet, så 
det ser ut som en golfboll. Det är fukurin! Man ser alltså 
att fjällen är självständiga (inte på varandra) och skinnet 
”lyfts upp” mellan fjällen och ger en 3d-effekt. En otroligt 
vacker och exceptionell egenskap som oftast ses på full-
vuxna Ogons men även mer och mer på Go Sanke. En del 
använder fukurin som benämning för enstaka glitterfjäll, 
som sägs vara kvalitet på fisken. De fjällen benämner jag 
som ”shine”. Det är en attraktiv egenskap som kan piffa 
upp koien och vissa tycker det ser dyrt ut, men det får inte 
förväxlas med gin-rin. (Man kan se skillnaden ganska en-
kelt på shine och gin-rin på en simmande koi.) 
   Tillbaka till nätmönster/mönster. Benämningen behöver 
alltså inte betyda hur fjället ser ut, utan även hur fjället ser 
ut mot skinnet. 
Vi är nu förhoppningsvis överens om att benämningen 
nätmönster inte klassas som ett mönster.  
I nästa nummer kommer sista delen i ”Vad är det där”. 

De olika grupperna i guiden ”Vad är det där” 
⚫ Metallic (4/17). 
⚫  Asagi, Shusui, Koromo och Goshiki (1/18). 
⚫  Kawarimono (2/18). 
⚫  De tre stora (Kohaku, Sanke och Showa) samt  
     Utsurimjono och Bekko 3/18). 

Matsuba, 7 år 



 

 

Holland Koi Show i augusti 
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Andra(s) koiaktiviteter  

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

Årets planering i koiklubben 

Kolla alltid aktuell information på vår hemsida – 
www.koiclubsweden.se. Där läggs adresserna ut till 
dammbesöken. Ibland kan någon ändring ske i sista 
minuten. 

2-3 juni: Koi Expo Germany, Berlin 
www.koiexpo.de 
23-24 juni: BKKS National Koi Show 
https://bkkskoishow.co.uk/ 
23-24 juni: Belgian ZNA Koi Show 
www.belgiankoisociety.eu 
På länken http://www.koi-shows.co.uk/show-diary 
finns ett mycket bra kalendarium över koishower i 
både Storbritannien och Europa. 
17-18-19 augusti: Holland Koi Show 
www.hollandkoishow.nl   
I år hittar vi ingen sida på engelska ‒ sök ”Holland koi 
show 2018” på nätet och använd översättningstjänst. 

Maj 
26 maj kl 11-16 – Koidag hos Sävne Koi & Trädgård. 
Juni 
7 juni – styrelsemöte. Något du önskar att vi tar 
upp? Hör av dig! 
16 juni kl 11 – Lars Lundin, Mönjestigen 7,   
141 31 Huddinge. 
Kl 13 – Bernard och Jonas Eriksson, Fridhamns-
vägen 10, 141 30 Huddinge. 
Kl 15 – Ylva Alvenkrona, Vassviksvägen 4,   
123 52 Farsta. 
Juli 
15 juli kl 11.30 – Anette Dahlgren, Röbytorps- 
vägen 28, 186 60 Vallentuna. 
Kl 14.00 – Linda Hägglund, Björnbergsvägen 7,  
183 60 Täby. 
Kl 15.30 – Barbro Eriksson med granne, Alnäs- 
vägen 7, 170 78 Solna. 
Augusti 
12 augusti kl 11.30 ‒ Johan Erberth är vår ciceron 
denna dag, Utgårdsgatan 37,  Irsta, 723 55 Västerås. 
Johan tar oss sedan med till Lennart Wallkulle i 
samma område, därefter mot stan till Jari Timonen. 
Har vi tid över så gör vi ett stopp på Norells Trädgår-
dar i Västerås som även har viss dammutrustning. 
15 respektive 16 augusti ‒ Resa till Holland.  
Se information i spalten till höger. 
September 
1 september kl 11 ‒ Arne och Sol-Britt Eriksson,  
Sjökarbyvägen 12, 184 34 Åkersberga. 
Kl 13 ‒ Björn och Kerstin Karlsson, Solviksslingan 14,  
184 97 Ljusterö. 
Kl 15 ‒ Kjell och Anita Andersson-Eklund, Skärdala-
vägen 47, 184 95 Ljusterö. 
22 september kl 13 ‒ Richard och Birgitta Maurit-
zon, Hemmesta Dalväg 51,  139 30 Värmdö. 
   Ytterligare dammbesök kommer att ske runt 
Värmdö denna dag. Ej klart vid tidningens tryckning 
men kommer på hemsidan plus påminnelse via e-
post.  

I år planerar Koi Club Sweden en resa till Europas 
största Koishow i Holland. Man kan följa med på två 
olika sätt: med bil eller med flyg. 
Med bil är datumen 15/8‒21/8 och vi åker genom Dan-
mark och Tyskland där vi besöker några koi- och damm-
återförsäljare. Därefter till Haag i Holland där vi besöker 
bland annat Keukenhof som är en stor trädgårdsanlägg-
ning samt en japansk trädgård m.m. Hemresan kan få 
ett stopp hos Kalles i Flensburg. 
Sist men inte minst: själva Holland Koi Show i Archen. 
För de som flyger är datumen för utresa eftermiddag 
den 16/8 och hemresa kvällen 19/8. Flyg till Amsterdam 
och hyrbil till Utrecht för att ansluta till bilåkarna och 
gemensamt åka till Keukenhof och Koishowen i Archen. 
För ”flygarna” blir kostnaden troligen runt 7 000 kr per 
par inklusive flyg, hotell och hyrbil men exklusive en-
tréer och mat. 
För de som åker bil och samåker och som delar på 
bränsle och broavgifter blir det runt 11 000 kr per par 
inklusive hotell men exklusive entréer och mat. 
Priserna är ungefärliga och jag hoppas få mer detaljer 
inom kort, vilket kommer upp på hemsidan. Sista an-
mälningsdag blir 17 juni till mig Richard Mauritzon: 
 richard.mauritzon@telia.com men ju tidigare desto 
bättre. Jag har preliminärbokat ett 10-tal hotellrum. 
   Då vissa hotell vill ha garanti så kommer vi att ta ut en 
anmälningsavgift ‒ hur mycket det blir får jag åter-
komma om. 

Bilden är tagen på 
en tidigare resa till 
Holland Koi Show. 

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.
Nu har vi fått ny leverans av Koi, Guldfisk och stör.

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            




