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Viktiga datum och tider
Föranmälan öppnar för medlemmar i ÖAK

2020-02-20

Föranmälan öppnar för allmänheten

2020-03-XX

Sista datum att föranmäla om man vill ha etiketter hemskickade

2020-04-19 kl. 14:00

Föranmälan stänger senast

2020-04-24 kl. 20:00

Auktionsdagen

2020-04-25

Inlämning av auktionsgods

09:00-10:30

Fastpris öppnar som tidigast

09:15

Auktionen startar

11:00

Auktionen avslutas då alla gods är utropade.
För övriga tider under dagen, se uppsatta anslag i lokalen.

Maxantal poster
Vi har en maxgräns på 950st poster på auktionen och 1200st poster på fastpris.
Vänligen respektera detta.
Som säljare får du max ha 3st poster av samma karaktär, samt max 50st poster totalt på
auktionsdelen. Detta för att möjliggöra att fler kan sälja. Om vi inte fyller upp auktionsdelen
är det möjligt att anmäla mer än 50st poster/säljare. Kontakta oss om du önskar stå i kö för att
sälja fler gods, medlemmar i Örebro Akvarieklubb har förtur.
Gräns gällande totalt antal poster eller poster av samma karaktär finns ej på fastpris, men vi
rekommenderar att du har i åtanke att fler gods av samma sort oftast leder till prisdumpning
och flera osålda gods. Dock får du som mest registrera 10st poster med fisk på fastpris.
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Föranmälan av gods
Allt gods måste föranmälas, både till auktionen och till fastpris! Dvs, vi tar inte emot några
gods på auktionsdagen som ej är föranmälda.
Alla poster både på auktionen och på fastpris måste ha akvaristiskt innehåll.
På auktionen säljs endast fisk, räkor och växter. Övrigt innehåll som anmäls kommer strykas.
På fastpris säljs alla akvarietillbehör så som akvarier, pumpar, inredning, böcker, rötter och
mindre växter, men även levande som fisk, räkor och snäckor.
Länk till föranmälan kommer finnas på orebroak.se, den kommer upp när auktionen närmar
sig. Det kommer även kommuniceras i flertalet Facebookgrupper samt på vår Facebooksida,
Örebro Akvarieklubb, när föranmälan är öppen. Länk till sidan finns på orebroak.se.
Betalande medlemmar i Örebro Akvarieklubb kommer ha möjlighet att föranmäla gods en tid
före icke-medlemmar.
Har du föranmält minst 10st poster före 2020-04-19 kl.14:00 och bor i Sverige skickar vi hem
etiketter till dig i förväg. Har du anmält färre än 10st poster vid den aktuella tidpunkten
hämtas etiketterna ut på plats på auktionsdagen.
Uppfyller du kraven för att få etiketterna hemskickade men inte har fått etiketterna 2020-0424, vänligen kontakta oss via PM till vår sida på Facebook. Länk finns på orebroak.se.
Säljare som inte dyker upp på auktionsdagen och som inte hört av sig och lämnat återbud trots
hemskickade etiketter kommer att få betala en avgift på 100kr vid nästkommande auktion.
Detta för att täcka upp för föregående kostnader (Brev, etiketter, porto) och förlorad
provision.
På förekommen anledning får man som säljare inte sälja någon annans fisk på våra auktioner.
Man ska som säljare vara kontaktbar via mejl under föranmälningstiden om vi har några
frågor angående era registrerade poster. Får vi inte kontakt med er angående posten/posterna
som frågorna gäller flyttas dessa till fastpris eller stryks.
ÖAK förbehåller sig rätten att flytta poster från auktionen temporärt till fastpris i väntan på
svar från säljaren.
Ospecificerad fisk/räkor stryks från föranmälan, man får som säljare ta reda på art och anmäla
på nytt.
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Fastprisbord
På fastpris är maxgränsen för gods 1200st.
Fastpris har egen godsinlämning och en separat nummerserie, avskilt från auktionsgodset. Har
du gods både till auktionen och till fastpris måste du alltså lämna in godset på två ställen.
Till fastpris ska bland annat följande anmälas:
-Akvarier
-Akvarietillbehör (pumpar, doppvärmare, belysning etc.)
-Akvarieinredning (sten, grus, sand, dekorationer, rötter etc.)
-Böcker
-Foder
-Håvar
-Körbärs-och rainbowräkor
-Snäckor
-Mindre växter
Allt som säljs på fastpris har fasta priser som säljarna själva bestämmer.
Pris måste anges i föranmälan på alla poster, endast jämna tior!
Säljare som sätter annat pris än jämna tior på fastpris får priset avrundat nedåt.
Det är ok att som säljare ändra sina priser på fastprisbordet framåt slutet av dagen, meddela
funktionärerna vid fastpris när du gör det.
Man plockar själv det man vill ha och betalar direkt till de funktionärerna som sitter vid
kassan vid fastpris. Att lämna fastprisområdet med ej betalda gods ses som snatteri/stöld.
Här gäller först till kvarn, du får själv se till att köpa det du vill ha innan någon annan gör det.
Det finns möjlighet att betala med kort, men vi föredrar betalning med kontanter så vi har
pengar att betala säljarna med efter auktionen.
Säljare ansvarar för att plocka ihop sina osålda gods på fastpris och ta med dem hem innan
auktionen är slut. ÖAK ansvarar ej för kvarlämnade gods.
Fastprisbordet öppnar för försäljning tidigast 09.15
Öppningstiden beror på när majoriteten av godset är inlämnat, och kan därför ske senare än
09:15. Blockera ej vägen fram och upp till fastpris under tiden då detta leder till att säljarna
har svårt att få fram sina gods och det dröjer ännu längre tills vi kan öppna.
Allt på fastpris säljs i befintligt skick, säljaren ansvarar för att tillbehör fungerar och att
djur är friska och mår bra. Efter genomfört köp är djurets välmående köparens ansvar.
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Auktionen
På auktionen är maxgränsen för gods 950st.
Auktionen har egen godsinlämning och en separat nummerserie, avskilt från fastpris. Har du
gods både till auktionen och till fastpris måste du alltså lämna in godset på två ställen.
Läs mer om inlämning under ”Inlämning av auktionsgods”, sidan 9
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.
Till auktionen kan du anmäla följande, annat kommer bli struket eller flyttat till fastpris:
-Fiskar
-Räkor (ej körsbär eller rainbow)
-Större växtposter
-Större rötter
Har du något som du anser platsar på auktionen men som inte står med i listan? Kontakta oss!
Lägsta utropspris är 30kr och det blir automatiskt utan att du anger min. pris.
Vill man som säljare ha min. pris ska det vara minst 100kr och därefter jämna 50kr, till
exempel 100, 150, 200, 250 osv. Anges ett min. pris som ej uppfyller kriterierna avrundas det
nedåt till närmsta godkända pris.
Poster innehållandes ett mindre antal levandefödare eller corydoras, men där säljaren valt att
maximera antalet anmälda poster kan komma att slås ihop. Detta bland annat för att göra
posterna mer lättsålda och för att göra plats för fler poster.
Exempel på poster som kan slås ihop är 3 poster med 3 platy i varje. De kan då bli två poster
platy, en med 4 och en med 5 fiskar.
Mer information om godsmärkning för auktionen se under Märkning.
Allt på auktionen säljs i befintligt skick, säljaren ansvarar för att tillbehör fungerar och
att djur är friska och mår bra. Efter genomfört köp är djurets välmående köparens
ansvar.
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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. Fiskpåsar i kraftig plast och med rund botten går oftast att få eller köpa billigt
i din lokala djuraffär.
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
den plockas bort från auktionen. Rådfråga innan om du är osäker på om du har för små
individer. Detta gäller främst Ancistrus & andra L-malar.
Kampfiskhanar bör ha en mörk påse (t.ex. hundbajspåse) runt utsidan på nedre delen av påsen
för att minska stress.
Användning av extra syrgas ska undvikas till Corydoras, Aspidoras, Scleromystax och
labyrintfiskar.
Tillsätt gärna aktivt kol i påsen till fiskar som kan utsöndra gift, till exempel vissa Corydoras.
Fråga gärna oss om du är osäker över om din art behöver aktivt kol.
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Märkning
Poster ska innehålla det som är föranmält, stämmer ej etiketten med innehållet nekas
inlämning. Givetvis är det ok att ändra antalet något t.ex. om en fisk dör före auktionsdagen
eller liknande. Behöver du ändra innehåll på en post ska du höra av dig till Örebro
Akvarieklubb senast 48 timmar före auktionen.
Man får helt kompletta lappar att märka sitt gods med och behöver därmed inte skriva några
egna lappar. På fastpris godset måste pris skrivas i föranmälan.
Auktion:

Fastpris:

Alla pumpar som säljs ska märkas med modell, L/h & effekt. Även alla doppvärmare som
säljs ska märkas med effekt.
Placera etiketten väl synlig på en yta där den fäster väl. Finns ingen sådan yta får du skapa en
egen med hjälp av t.ex. en påse eller tejp alternativt tejpa fast lappen. Har lappen ramlat av vet
vi inte vem som säljer godset och du kan inte få betalt.
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Inlämning av auktionsgods
Max 3st poster av samma karaktär på auktionen per säljare.
Alla djurposter kontrolleras vid inlämnandet.
Är djuren dåligt packade 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 gods 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.

Hur går auktionen till?
Alla poster med levande innehåll läggs i backar och frigolitlådor på anvisade bord i lokalen.
Det går bra att titta på godsen under pauserna. Övrig tid spärras området av, dels för att
minska stressen för fiskarna och dels för att underlätta för våra funktionärer.
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, man får
själv hålla koll på när det man är intresserad av har burits fram till kön för utrop.
Det är 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 per post. Dessa poster ropas
ut direkt efter nästkommande paus! Man får max köpa fram 3st poster/köpare och du som
köpare ansvarar själv för att leta reda på posten.
Auktionsförrättarna (utroparna) ropar upp posterna med nummer och art. Utgångspriset är
alltid 30 kr om inget min. pris har angivits på påsen. Min. pris ska vara minst 100kr eller mer.
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.
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Gula, väl synliga lappar för budgivning delas ut i början av dagen samt finns att hämta vid
fastpris. Dessa ska återlämnas före hemresa.
Betalning sker direkt till löparen som kommer med påsen.
Vi tar endast kontanter på auktionsdelen!

Osålt gods
Osålda poster ska hämtas upp av säljaren direkt i anslutande paus. Dessa kommer att förvaras
bakom sekretariatet. 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 får ta reda på dem när auktionen är över.
Säljare ansvarar för att plocka ihop sina osålda gods på fastpris och ta med dem hem innan
auktionen är slut. ÖAK ansvarar ej för kvarlämnade gods. Som hjälp kan vi kolla i datorn
vilka gods som ej blivit sålda under dagen.

Utbetalning (säljare)
När auktionen är slut kvitterar man som säljare ut sina pengar själv.
Från auktionen kvitterar du ut pengarna vid sekretariatet.
Från fastpris kvitterar du ut pengarna vid fastpriskassan.
Man kan även få sina pengar insatta direkt på sitt konto efteråt, detta kan dock ta en vecka
eller två.
Endast säljaren får hämta ut sina pengar på auktion och fastpris, för att säkerställa att
pengarna kommer till rätt person.
Säljaren är ansvarig för sina fiskar och saker tills dess att de är sålda, därför ska säljaren
personligen vara på plats under auktionsdagen.
Örebro Akvarieklubb tar 20% av försäljningspriset i provision.
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Efter auktionen
Vi rekommenderar att du som köpare registrerar dina inköpta gods i efterhand så Örebro
Akvarieklubb kan kontakta dig ifall vi får kännedom om viktig information rörande dina
gods. Du registrerar dina gods på orebroak.se eller vid fastprisbordet.
För att säkerställa att inköpt fisk är frisk rekommenderar vi att fiskar sätts i karantän före de
introduceras till övriga invånare i akvariet. Detta rekommenderas oavsett om man köpt fiskar
på auktion, i butik eller av privatperson.

Övrigt
Lotter säljs från början av dagen till dess att de tar slut, här gäller först till kvarn. ÖAK kan
inte garantera att lotter finns att köpa ända till dess att dragningen genomförs.

Uppdateringar
Följande uppdateringar är gjorda i informationen sedan föregående auktion:
Maxantal poster
Gräns gällande totalt antal poster eller poster av samma karaktär finns ej på fastpris, men vi
rekommenderar att du har i åtanke att fler gods av samma sort oftast leder till prisdumpning
och flera osålda gods. Dock får du som mest registrera 10st poster med fisk på fastpris.
Föranmälan av gods
Länk till föranmälan kommer finnas på orebroak.se, den kommer upp när auktionen närmar
sig. Det kommer även kommuniceras i flertalet Facebookgrupper samt på vår Facebooksida,
Örebro Akvarieklubb, när föranmälan är öppen. Länk till sidan finns på orebroak.se.
Betalande medlemmar i Örebro Akvarieklubb kommer ha möjlighet att föranmäla gods en tid
före icke-medlemmar.
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Föranmälan av gods forts.
ÖAK förbehåller sig rätten att flytta poster från auktionen temporärt till fastpris i väntan på
svar från säljaren.
Ospecificerad fisk/räkor stryks från föranmälan, man får som säljare ta reda på art och anmäla
på nytt.
Fastprisbord
Öppningstiden beror på när majoriteten av godset är inlämnat, och kan därför ske senare än
09:15. Blockera ej vägen fram och upp till fastpris under tiden då detta leder till att säljarna
har svårt att få fram sina gods och det dröjer ännu längre tills vi kan öppna.
Det är ok att som säljare ändra sina priser på fastprisbordet framåt slutet av dagen, meddela
funktionärerna vid fastpris när du gör det.
Säljare som sätter annat pris än jämna tior på fastpris får priset avrundat nedåt.
Säljaren är ansvarig för sina fiskar och saker tills dess att de är sålda, därför ska säljaren
personligen vara på plats under auktionsdagen.
Auktionen
Vill man som säljare ha min. pris ska det vara minst 100kr och därefter jämna 50kr, till
exempel 100, 150, 200, 250 osv. Anges ett min. pris som ej uppfyller kriterierna avrundas det
nedåt till närmsta godkända pris.
Poster innehållandes ett mindre antal levandefödare eller corydoras, men där säljaren valt att
maximera antalet anmälda poster kan komma att slås ihop. Detta bland annat för att göra
posterna mer lättsålda och för att göra plats för fler poster.
Exempel på poster som kan slås ihop är 3 poster med 3 platy i varje. De kan då bli två poster
platy, en med 4 och en med 5 fiskar.
Packning – att tänka på
Användning av extra syrgas ska undvikas till Corydoras, Aspidoras, Scleromystax och
labyrintfiskar.
Tillsätt gärna aktivt kol i påsen till fiskar som kan utsöndra gift, till exempel vissa Corydoras.
Fråga gärna oss om du är osäker över om din art behöver aktivt kol.
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Märkning
Poster ska innehålla det som är föranmält, stämmer ej etiketten med innehållet nekas
inlämning. Givetvis är det ok att ändra antalet något t.ex. om en fisk dör före auktionsdagen
eller liknande. Behöver du ändra innehåll på en post ska du höra av dig till Örebro
Akvarieklubb senast 48 timmar före auktionen.
Placera etiketten väl synlig på en yta där den fäster väl. Finns ingen sådan yta får du skapa en
egen med hjälp av t.ex. en påse eller tejp alternativt tejpa fast lappen. Har lappen ramlat av vet
vi inte vem som säljer godset och du kan inte få betalt.
Hur går auktionen till?
Det går bra att titta på godsen under pauserna. Övrig tid spärras området av, dels för att
minska stressen för fiskarna och dels för att underlätta för våra funktionärer.
Gula, väl synliga lappar för budgivning delas ut i början av dagen samt finns att hämta vid
fastpris. Dessa ska återlämnas före hemresa.
Betalning sker direkt till löparen som kommer med påsen.
Osålt gods
Säljare ansvarar för att plocka ihop sina osålda gods på fastpris och ta med dem hem innan
auktionen är slut. ÖAK ansvarar ej för kvarlämnade gods. Som hjälp kan vi kolla i datorn
vilka gods som ej blivit sålda under dagen.
Efter auktionen
Vi rekommenderar att du som köpare registrerar dina inköpta gods i efterhand så Örebro
Akvarieklubb kan kontakta dig ifall vi får kännedom om viktig information rörande dina
gods. Du registrerar dina gods på orebroak.se eller vid fastprisbordet.
För att säkerställa att inköpt fisk är frisk rekommenderar vi att fiskar sätts i karantän före de
introduceras till övriga invånare i akvariet. Detta rekommenderas oavsett om man köpt fiskar
på auktion, i butik eller av privatperson.
Övrigt
Lotter säljs från början av dagen till dess att de tar slut, här gäller först till kvarn. ÖAK kan
inte garantera att lotter finns att köpa ända till dess att dragningen genomförs.
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Observera att det även kan finnas små uppdateringar i texten, läs därför noggrant
igenom hela informationen innan du registrerar dina gods.
Har du läst igenom informationen och har något du funderar över? Hör gärna av dig till oss.
Du kontaktar oss lättast via PM till vår Facebooksida ”Örebro Akvarieklubb”.
Länk finner du på orebroak.se

Varmt välkommen på auktion önskar Örebro Akvarieklubb!
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