Skövde Fågelklubb
Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde.
Medlem i klubben blir man genom att för enskilt medlemskap
sätta i 150 kr på bankgiro: 489-7930, för
familjemedlemskap 200 kr och för barn under 16 år, 75 kr.
Post skickas till Ordförande.
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Kent-Ove Hvass, Klövervägen 11 A, 541 78 Värsås, 070-393 96 43,
e-post: kentove.hvass@telia.com
Kassör:
Per-Olov Guldbrand, Tröskvägen 12, 532 38 Skara, 0735674058,
e-post: Perolov.guldbrand@comhem.se
Sekreterare:
Mikael Holst, Tungatan 5, 541 40 Skövde,
epost mrmholst@gmail.com
Övriga i styrelsen:
Edvin Klein, Vallby Bredängen, 549 91 Tidan, 0767931312,
e-post: edvin_klein@outlook.com
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e-post: pob102@hotmail.com
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e-post: jeanette.astin@gmail.com
Eva Carlquist, Gustav lakes väg 7A, 541 32 Skövde, 0733648628,
e-post: evasegell@hotmail.com
Suppleanter:
Claes Falck, Lillegårdsvägen 19, 54142 Skövde, 0709688097,
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e-post: lillemor.falck@gmail.com
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Program hösten 2017
September
Exkursion till Falsterbo. Fredag-söndag 8-10 september 2017. Häng med på
en resa ner till Skåne och se bivråkar, sparvhökar och resten av de sträckande
arterna lämna Sverige för att fortsätta sin resa söderut.
Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller kentove.hvass@telia.com

Foto: Kent-Ove Hvass
Exkursion till Lurö. Fredag- Söndag 22-24 september 2017. Skövde fågelklubb
åker för första gången på klubbresa till Lurö i norra Vänern. Lurö ligger i
flyttstråket över Vänern och vi hoppas på att få se en hel del sträckande fåglar.
Boendet har vi på vandrarhemmet på Lurö och mat fixar vi ihop. På fredag kväll
ordnar vandrarhemmet middag till oss. Det finns bara 12 platser så först till
kvarn… Båten går från Kållandsö fredag kväll. Vi samlas och samåker från
klubblokalen kl 16:00. Mer info om tider mm kommer vid anmälan som görs till
Manne Ryttman 0703174552 eller Katarina Bremsjö 0703085414. Hör gärna
av dig om du undrar något inför resan.

Månadsmöte i klubblokalen. Onsdagen den 27 september 2017, kl 18:00.
Vi träffas och gör en utflykt till Hornbogasjön för att uppleva när tranorna
flyger in till sina övernattningsplatser. Samling vid Fågeluddens parkering. Alla
är välkomna.
Gåsräkning lördagen 30 september 2017, kl 06:00
Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen vid sjön. Efteråt samlas vi
och går igenom resultatet medan vi njuter av en fin frukost.

Oktober
Gåsräkning lördagen 14 oktober 2017, kl 06:30
Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen vid sjön. Efteråt samlas vi
och går igenom resultatet medan vi njuter av en fin frukost.
Exkursion till Öland. Fredag-söndag 13-15 oktober 2017. Följ med och njut
av en härlig helg på Öland, se alla fina platser och självklart en massa fåglar.
Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller kentove.hvass@telia.com.
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Månadsmöte i klubblokalen. Onsdagen den 25 oktober 2017, kl 19:00.
Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar.
Vi kommer även få ta del av Daniel Green/Åke Lindström från Svensk
Fågeltaxering berättar om hur Sveriges fågelbestånd övervakas och hur du kan
hjälpa till i det arbetet". Alla är välkomna.

Gåsräkning Lördagen 28 oktober 2017, kl 07:00
Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen vid sjön. Efteråt samlas vi
och går igenom resultatet medan vi njuter av en fin frukost.

November
Dagsresa till västkusten. Lördagen den 4 november 2017. Vi samlas och
samåker från klubblokalen kl. 07:00. Om vädret tillåter åker vi och kollar
sträck vid någon fin plats utmed kusten.
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Gåsräkning lördagen 11 november 2017 kl 06:30.
Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen vid sjön. Efteråt samlas vi
och går igenom resultatet medan vi njuter av en fin frukost.
Månadsmöte i klubblokalen. Onsdagen den 29 november 2017, kl 19:00.
Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar.
Vi kommer även testa oss själva med ett lättsamt fågelquiz gjort av Kent- Ove
Hvass, där vi ser vem som blir fågelmästare i klubben. Alla är välkomna.

December
Havsörnssafari vid Hornborgasjön. Lördagen den 9 december 2017. Vi
samlas och samåker från klubblokalen kl. 09:00 för vidare transport till
Hornborgasjön, där vi hoppas på många örnar.

Månadsmöte i klubblokalen. Onsdagen den 13 december 2017. kl 19:00.
Vi träffas och har ett litet lussefirande tillsammans samtidigt som vi samtalar
kring fåglarna som setts den senaste månaden, mer info kommer ut på
hemsidan och Facebook närmare. Alla är välkomna.

Januari
Kungsörnssafari. Lördagen den 13 januari 2018. Vi samlas och samåker från
klubblokalen kl. 09:00 för vidare transport till någon fin lokal där vi hoppas på
många örnar.
Månadsmöte i klubblokalen. Onsdagen den 31 januari 2018, kl 19:00.
Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar.
Vi kommer även få ta del av en bildvisning, mer info kommer ut på hemsidan
och Facebook närmare. Alla är välkomna.

Februari:
Exkursion till Skåne. Fredag-söndag 9-11 februari 2018. Följ med och njut av
en härlig helg på Skåne, se alla fina platser och självklart en massa fåglar.
Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller kentove.hvass@telia.com.
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Årsmöte vid Däldernas kapell. 28 feb 2018. Ur programmet går vi igenom
förhandlingar enligt stadgar, har ett lotteri men också ett härligt föredrag.
Självklart kommer även klubben att bjuda på mat och dryck under kvällen.

Studiecirklar
Studiecirkel om Flyttfåglar för dig som vill lära dig om varför de flyttar, hur de
flyttar och vart dom flyttar. Vi kollar även på hur de ser ut när de flyger och
lyssnar hur de låter. Start onsdagen den 13 september 2017, kl. 19.00 i
klubblokalen. Alla välkomna och cirkeln är gratis!
Studiecirkel om våra fåglar vid fågelbordet, vad gillar de att äta, hur blir
trädgården populär och vad finns det för fåglar. Start onsdagen den 17 januari
2018, kl. 19.00 i klubblokalen. Alla välkomna och cirkeln är gratis!
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Häll utkik på vår webbsida www.skovdefagelklubb.se och på vår Facebook
sida.
Där kommer vi att lägga ut mer information om studiecirklar och
programpunkter under hösten.

Ansvariga för programmet är styrelsen, så har du några frågor kontakta
gärna dem.

Skövde Fågelklubb på Internet!
Håll dig uppdaterad om det senaste som händer i fågelklubben!
Följ oss gärna på webbsidan och på Skövde fågelklubb på Facebook för att få
den senaste informationen om vad som händer i klubben.

www.skovdefagelklubb.se

Vi finns också på
Facebook.
Har du ett facebookkonto så
kan du söka på Skövde
fågelklubb när du är inloggad.
Det går bra att följa oss på
Facebook även om du inte har
ett facebookkonto. Sök på
Skövde fågelklubb på Google
så hittar du en länk till facebooksidan.

