Storauktions information
Auktionen startar ca kl. 11.00.
Inlämning av auktionsgods sker mellan kl. 09.00 och 10.30.
Alla auktionsposter och fastprisposter måste föranmälas. Alla poster måste ha akvaristiskt
innehåll!
Örebro Akvarieklubb tar 20 % av försäljningspriset i provision
Lägsta utropspris är 30: Bord med fast pris finns, där ska alla akvarietillbehör så som akvarier, pumpar, inredning,
böcker, rötter och mindre växter läggas.
Enbart fisk, räkor och växter får säljas på auktionen!
Alla tillbehör säljs i befintligt skick, säljaren ansvarar för att tillbehören fungerar.

Föranmälan
Alla auktionsposter & fastprisgods måste föranmälas!
Har du minst 10st poster föranmälda så skickar vi hem etiketter till dig i förväg (om man
föranmäler innan datumet som anges här nedanför), har du färre poster så hämtas etiketterna
ut på auktionsdagen. Max 3st poster av samma karaktär på auktionen.
Max 950st poster på auktionen och 950st på fastpris!
Föranmälan sker på:
Länk föranmälan
För att kunna få etiketter hemskickade så ska man ha förhandsregistrerat sitt gods senast
Söndagen den 22/4 kl. 15:00.
För att kunna hämta ut etiketter på auktionsdagen så ska förhandsregistreringen ha gjorts
senast Torsdagen den 26/4 kl. 20:00, sedan stängs föranmälan!
Redan föranmält gods hittar ni här:
Länk föranmält gods

Fastprisbord
Det är egen godsinlämning & separat nummerserie avskilt från auktionsgodset.
Här ska alla akvarietillbehör som t.ex. bottenmaterial (sten, grus, sand), plastdekorationer
(och annan inredning), pumpar, doppvärmare, böcker, foder, håvar, mindre rötter, växter, röda
neocaridina räkor (körsbär) & ”rainbowräkor” läggs.
Vi uppmanar till att man har många stänglar i påsar med växter om man vill att det ska
auktioneras ut, annars har auktionsfunktionärerna rätt att hänvisa godset till fastprisbordet.
Exempel på växter som kan komma att hänvisas till fastprisbord vid för få stänglar är t.ex:
Hygrophila polysperma, Vallisneria spiralis, Egeria densa (vattenpest), Hornsärv etc.
Pris måste anges manuellt på alla poster!
Mer information om godsmärkning för fastprisbordet se under Märkning.

Packning
Att tänka på:
 Djuren ska förpackas så att de kan röra sig, och så att det finns gott om utrymme för luft i
förpackningen. Har man många djur så packa hellre i flera påsar och sätt ihop påsarna med
t.ex. snöre eller buntband.
 Räkor ska ha gott om växter eller nät att sitta på.
 Plastpåsarna ska vara kraftiga (inga tunna fryspåsar) och ha rund botten så att djuren inte
kläms i hörnen.
 Påsar med hörn ska tejpas så att hörnen försvinner, använd gärna genomskinlig pakettejp
 För större fiskar som t.ex. koi, guldfisk & malar kan man använda en frigolitlåda eller en
stor hink.
 Tänk på fiskarnas storlek, om funktionärer anser att fisken är för liten att säljas så kommer
de plockas bort från auktionen. Rådfråga innan om du är osäker på om du har för små
individer. Detta gäller främst Ancistrus & andra L-malar.

Märkning
Auktion/Fastpris
Man får helt kompletta lappar att märka sitt gods med och behöver därmed inte skriva några
egna lappar. På fastprisetiketterna måste man dock ange pris själv, detta följer inte med från
föranmälan.

Alla pumpar som säljs ska märkas med modell, L/h & effekt. Även alla doppvärmare som
säljs ska märkas med effekt. Om ni föranmäler så skriv informationen direkt i föranmälan.

Inlämning av auktionsgods
Max 3st poster av samma karaktär på auktionen.
Alla djurposter ska kontrolleras vid inlämnandet.
Är djuren dåligt packade så kommer vi kräva att dessa packas om. Vi erbjuder möjlighet till
ompaketering, till ett pris av 5kr/påse eller 3st påsar för 10kr.
Säljare som föranmält men som kommer efter inlämningen har stängt kommer få sina etiketter
rödmarkerade med spritpenna och utropade sist i auktionsdelen.
Gods som behöver packas om kommer att rödmarkeras med spritpenna och auktioneras ut
sist. Dock kommer vi säkerställa att fiskens hälsa inte äventyras om den skulle vara i dåligt
skick och ha svårt att klara resten av dagen.
Det är säljarens ansvar att ha CITES-intyg för arter som kräver detta, likaså att inte lämna in
arter som är förbjudna i akvariesammanhang t. ex Äppelsnäckor (Pomacea diffusa), Cabomba
(Cabomba caroliniana) m.fl.
Auktionsfunktionärerna har rätt att hänvisa gods till fastprisbordet.

Hur går auktionen till?


Alla poster med levande innehåll läggs i backar & frigolitlådor på bord i lokalen
och det går bra att titta på påsarna under hela auktionen.



Funktionärer hämtar påsar fortlöpande och bär fram till auktionsutroparna. De
försöker blanda arter. Växterna kommer att ropas ut på slutet av dagen. Det går
inte i nummerordning, så man får hålla koll på när det man är intresserad av har
burits fram till kön för utrop.



Det kommer vara möjligt att få en post man är intresserad av att bli framplockad
till kön för utrop om man t.ex. inte kan vara kvar hela dagen mot en kostnad av
20kr. Dessa poster ropas ut direkt efter första och andra pausen!



Auktionsförrättarna (utroparna) ropar upp posterna med nummer och art.
Utgångspriset är alltid 30 kr om inget min. pris har angivits på påsen.



Om du är intresserad så viftar du med handen eller ropar, allt eftersom utroparen
höjer priset. Sist som viftar/ropar får påsen när utroparen svingar klubban.



Betalning sker direkt till löparen som kommer med påsen.

Vi tar endast kontanter!

Osålt gods
Osålda poster ska hämtas upp av säljaren direkt i anslutande paus. Hämtar man inte sina
osålda poster kommer vi ta ut en avgift på 40kr/post, detta för att säljarna ska ta ansvar över
sina fiskar och inte lämna dem kvar så att vi funktionärer få ta reda på dem när auktionen är
över.

Fastpris bord
 Allt som säljs här har fasta priser som säljarna själva bestämmer.
 Man plockar de saker man vill ha och betalar direkt till de funktionärer som

sitter vid fastpris bordet.
 Här är det först till kvarn som gäller, så man får se till att köpa det man vill ha

innan någon annan gör det.
 Även här är det endast kontant betalning!

Utbetalning (säljare)
När auktionen är slut kvitterar man som säljare ut sina pengar hos vår kassör. Tänk även på att
fastpris har egen nummerserie och därmed egen utbetalning.
Man kan även få sina pengar insatta direkt på sitt konto efteråt, detta kan dock ta en vecka
eller två.

