
 
 

 
Dansk Koiklub 
Hvis du, ligesom mange andre, er ramt af interessen for at holde fisk i en havedam så 
prøv at kikke ind på vores internetside www.koiklub.dk ,vi er en nystartet landsdæk-
kende forening ( Dansk Koiklub ) som har vores udgangspunkt i det at holde have-
damsfisk/KOI’er. For vores medlemmer er det ikke vigtigt om man har en lille/stor 
dam, eller hvor i verden dine koi’er kommer fra. Det vigtigste er, at du hygger dig 
med din hobby, for når først den får tag i dig, er der ingen vej tilbage. At holde hånd-
tamme koi’er er som en virus.  
 
Der er ingen grund til at lave de samme fejl, som så mange andre har gjort.  
Vær med og nyd godt af alle vore medlemmers erfaringer, ikke mindst hvis du lige nu 
går og overvejer at lave en havedam, så er der hjælp at hente i foreningen, vi har en 
del medlemmer som er ”gamle” rotter i faget, og de står klar med gode råd, evt. i 
form af en gennemgang af jeres havedamsplaner, inden i kaster jer ud i projektet.  
 
Dansk Koiklub er en forening, der lægger meget vægt på det sociale samvær. 
Vi har vores eget medlemsblad der udkommer 4 gange årligt. Vi afholder havedams-
besøg, kaffe/hyggemøder, foredrag, og hvad der nu dukker op af spændende ting hen 
over året. 
 
Ved indmeldelse i Dansk Koiklub får du et netværk af ligesindede, hvor du kan hen-
te/give hjælp, vejledning og inspiration, hvis der er brug for det! 
 
Indmeldelse og kontingent 
Medlemskabet omfatter en husstand med op til 2 navngivne personer. 
Prisen er: 275,00 kr. for et årskontingent samt 100,00 kr. i indmeldelsesgebyr. 
I alt 375,00 kr. første gang. Melder du dig ind inden 1. januar 2006 får du resten af 
2005 gratis. 
 
Evt. spørgsmål vedr. indbetaling kan rettes til vores kasserer: indmeldelse@koiklub.dk
 
Gavekort til de hurtige 
Da foreningen er nystartet, trækkes der lod mellem de første 150 medlemmer om fle-
re gavekort på 750,00 kr. til forskellige forhandlere i landet, som har ønsket at støtte 
denne forening. Der udtrækkes gavekort hver gang 25 nye har indmeldt sig. 
  
 

Har du koi’er i din havedam 
...eller går du og overvejer det? 
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