
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program våren 

2018  

Art: 

Knölsvan 

Mindre sångsvan 

Sångsvan 

Sädgås 

Spetsbergsgås 

Bläsgås 

Fjällgås 

Grågås 

Kanadagås 

Vitkindad gås 

Prutgås 

Rödhalsad gås 

Nilgås 

Rostand 

Gravand 

Bläsand 

Amerikansk bläsand 

Snatterand 

Kricka 

Amerikansk kricka 

Gräsand 

Svartand 

Stjärtand 

Årta 

Blåvingad årta 

Skedand 

Rödhuvad dykand 

Brunand 

Ringand 

Vitögd dykand 

Vigg 

Bergand 

Mindre bergand 

Ejder 

Praktejder 

Alförrädare 

Strömand 

Alfågel 

Sjöorre 

Amerikansk sjöorre 

Vitnackad svärta 

Svärta 

Skövde  

Fågelklubb  



Skövde Fågelklubb   
 

Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde. 

 

Vägbeskrivning till klubblokalen från centrum:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Parkering sker vid ICA Kvantum som ligger strax intill! 

 

 

 

Foto framsida: Rödspov fotad av Edvin Klein vid Öja båtplats, Östen. 



Skövde Fågelklubbs styrelse 2018 
 

 
Ordförande:  
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   

Per-Olof Bengtsson, Lillegårdsvägen 25, 541 42 Skövde, 0705248395,  

e-post: pob102@hotmail.com  

Jeanette Astin, Dammgatan 7, 543 34 Tibro, 0730269402, 

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, 

e-post: claes.falck@gmail.com 

Lillemor Falck, Lillegårdsvägen 19, 54142 Skövde, 0709688126, 

e-post: lillemor.falck@gmail.com 

Rapportansvarig: Edvin Klein, 0767931312   
 

 

Medlem i klubben blir man genom att för enskilt 

medlemskap sätta in 150 kr på bankgiro: 489-

7930, för familjemedlemskap 200 kr och för barn 

under 16 år, 75 kr. 
 

OBS: Missa inte att betala in din medlemsavgift för året 2018! 

 

 

Post skickas till Ordförande, Kent-Ove Hvass, Klövervägen 11 A, 541 78 Värsås. 

mailto:mrmholst@gmail.com
mailto:jeanette.astin@gmail.com
mailto:claes.falck@gmail.com
mailto:lillemor.falck@gmail.com


Program våren 2018  
 

Februari:  
 
Exkursion till Skåne. Fredag-söndag 9-11 februari 2018.  Följ med och njut av 

en härlig helg i Skåne, se alla fina platser och självklart en massa fåglar.  

Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller kentove.hvass@telia.com. 

 
Hornborgaseminarium. Söndag 25 februari kl. 10.00-15.00 i filmsalen, Café 

”Doppingen”, Fågeludden. Presentation av Hornborga fältstations verksamhet, 

med resultat för 2017. Petter Bohman kommer hålla i ett intressant föredrag 

om fladdermössen vid Hornborgasjön. Fältstationen bjuder på lunch! 

Anmälan görs via e-post till ake.p.abrahamsson@telia.com senast den 18 

februari. 

Årsmöte vid Däldernas kapell. Onsdag 28 februari kl. 19.00. 

Ur programmet går vi igenom förhandlingar enligt stadgar, har ett lotteri men 

också ett härligt föredrag av Niklas Aronsson, en av deltagarna i det stora 

fågeläventyret och redaktör för tidningen Vår fågelvärld. Självklart kommer 

även klubben att bjuda på mat och dryck under kvällen. 

Ormvråk fotad av:  

Kent-Ove Hvass 

mailto:kentove.hvass@telia.com


Mars:  

 
Gåsräkning. Lördagen 3 Mars 2018, kl 05:30 

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.  

Ugglelyssning. Söndag 4 Mars 2018, kl 17.00 

Vi samlas vid Fågelklubbens lokal. Vi åker till ställen där vi kanske kan höra 

sparvuggla, berguv, pärluggla, hornuggla och kattuggla. Ansvarig Kent-Ove 

Hvass 070-3939643. Vid dåligt väder (blåst eller nederbörd) ställer vi in, om du 

är tveksam, hör av dig till Kent-Ove. 070-393 96 43 kentove.hvass@telia.com 

 

Ugglelyssning. Fredag 9 Mars 2018, kl 18.00 

Vi samlas vid Fågelklubbens lokal. Vi åker till ställen där vi kanske kan höra 

sparvuggla, berguv, pärluggla, hornuggla och kattuggla. Ansvarig Kent-Ove 

Hvass 070-3939643. Vid dåligt väder (blåst eller nederbörd) ställer vi in, om du 

är tveksam, hör av dig till Kent-Ove. 070-393 96 43 kentove.hvass@telia.com 

Ugglelyssning. Fredag 16 Mars 2018, kl 18.00 

Vi samlas vid Fågelklubbens lokal. Vi åker till ställen där vi kanske kan höra 

sparvuggla, berguv, pärluggla, hornuggla och kattuggla. Ansvarig Kent-Ove 

Hvass 070-3939643. Vid dåligt väder (blåst eller nederbörd) ställer vi in, om du 

är tveksam, hör av dig till Kent-Ove. 070-393 96 43 kentove.hvass@telia.com 

 

Jorduggla fotad av: 

Kent-Ove Hvass 

mailto:kentove.hvass@telia.com


Gåsräkning. Lördagen 17 Mars 2018, kl 05:00 

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.  

 

Gåsräkning. Lördagen 24 Mars 2018, kl 04:45 

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.  

Orrmorgon. Söndagen 25 Mars 2018, kl 05:00 

Samling vid Fågelklubbens lokal. Vi upplever orrspel på övningsfältet söder om 

Skövde. Detta är ett av södra Sveriges största spel och mycket lättillgängligt En 

förutsättning för att vi skall kunna genomföra denna aktivitet är att skjutfältet 

är öppet för allmänheten, detta vet vi inte förrän några veckor innan. Ansvarig 

Kent-Ove Hvass 070-3939643. 

Månadsmöte vid Trandansen, Hornborgasjön. Onsdagen den 28 Mars 2018, 

kl 19:00.  

Vi träffas vid Trandansen, Hornborgasjön och njuter av fåglarna här. Vi 

samtalar även om de senaste fåglarna vi sett. Mer info kommer ut på hemsidan 

och facebook närmare. Alla är välkomna. 

 

 

 

 

 

Orrtuppar, fotade av: 

Göran Åsterbro 



April: 
 

Tranans helg. Lördagen och Söndagen 7–8 April 2018.  

En helg full av aktiviteter vid Hornborgasjön, där bland föredrag av bland annat 

Gigi Sahlstand, Kent- Ove Hvass, Niklas Aronsson och det stora fågeläventyrets 

vinnare Don Hul. Ett tält fyllt av föreningar och arrangörer, här inne kan du 

hitta Skövde fågelklubbs monter. Det kommer även finnas värdar på plats för 

att visa turisterna tranor och allt annat.  

 

Utflykt till Falköping. Lördagen den 14 April 2018, kl. 09.00. 

Vi samlas vid klubblokalen kl. 09.00 och åker gemensamt bort till 

Falköpingstrakten för att uppleva deras lokaler. Vi kommer bland annat besöka 

Hulesjön och Sjötorpasjön.  Mer info kommer ut på hemsidan och facebook 

närmare.  

 

Månadsmöte i klubblokalen. Onsdagen den 25 April 2018, kl 19:00.  

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar. 

Ulf Gotthardsson kommer och visar bilder från en påskvecka i Florida för ett 

par år sedan. Mer info kommer ut på hemsidan och Facebook närmare. Alla är 

välkomna. 

 

Trana fotad av: 

Kent-Ove Hvass 



 

Hallandsresa. Lördagen den 28 April, kl.05:00. 

Vi samlas vid fågelklubbens lokal kl.05.00, för att gemensamt åka ner till 

Halland och besöka deras härligaste lokaler, bland annat Getterön och Morups 

Tånge. Vi kommer även att möta upp Falbygdens fågelklubb där nere. För 

frågor och funderingar hör av dig till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller 

kentove.hvass@telia.com. 

 

Maj: 
 

Utflykt till Mariestad. Söndagen den 6 Maj 2018, kl. 09.00 

Vi samlas vid klubblokalen kl. 09.00 och åker gemensamt bort till 

Mariestadstrakten för att uppleva deras lokaler. Mer info kommer ut på 

hemsidan och facebook närmare. 

 

Utflykt till Karlsborg. Lördagen den 26 Maj 2018, kl. 05.00 

Vi samlas vid klubblokalen kl. 05.00 och åker gemensamt bort till 

Karlsborgstrakten för att uppleva deras lokaler. Vi kommer besöka Kråks 

skjutfält och uppleva rosenfinkar. Mer info kommer ut på hemsidan och 

facebook närmare. 

 

 

Skrattmås fotad av: 

Kent-Ove Hvass 

mailto:kentove.hvass@telia.com


Månadsmöte vid Paradissjön. Onsdagen den 30 Maj 2018, kl 19:00.  

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden 

samtidigt som vi grillar och har det trevligt. Vi vill även uppmana så många 

som möjligt att ta med sin tubkikare för jämförelse med varandras. Mer info 

kommer ut på hemsidan och Facebook närmare. Alla är välkomna. 

 

På gång under sommaren och hösten:  
 

Nattsångarlyssning. Fredagen den 8 Juni 2018, kl 22.30 

Vi samlas vid fågelklubbens lokal kl. 22.30, för att bege oss ut i markerna som 

hyser ugglor, sångare, näktergal och vaktel. Vid dåligt väder (blåst eller 

nederbörd) ställer vi in, om du är tveksam, hör av dig till Kent-Ove. 070-393 96 

43 kentove.hvass@telia.com 

Månadsmöte. Onsdagen den 29 Augusti 2018, kl. 19.00 

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar. 

vi lyssnar även till en bildvisning eller ett föredrag. Mer info kommer ut på 

hemsidan och Facebook närmare. Alla är välkomna. 

 

Studiecirklar  

Ugglecirkel. Start onsdagen den 

21 Februari, kl 19.00. 

Vill du lära dig mer om våra 

svenska ugglor, hur de låter och 

hur de ser ut. Då är detta cirkeln 

för dig. I cirkeln kommer det 

finnas med tre olika 

ugglelyssningstillfällen, se 

datum och tid i programmet.  

Alla välkomna. Frågor till Kent-

Ove på 070-393964 

kentove.hvass@telia.com 

 

 

OBS! Titta in på Skövde fågelklubbs webbsida för information om 

programpunkterna i augusti-september innan höstprogrammet har kommit i 

tryck.  

Berguvsunge fotad av: 

Kent-Ove Hvass 



 

Längre resor 2018: 

 
Västra Italien (Toscana). Lördag-lördag, 5 maj - 12 maj 2018. 

Vi upplever Italiens fågelliv, natur, mat och kultur. Anmälningsavgift 1000 kr, 

resten betalas 60 dagar innan resan. Begränsat antal platser och först till 

kvarn. Vi kommer att ha en kort studiecirkel innan vi åker för att lära mer om 

områdets natur och fåglar. Frågor till kentove.hvass@telia.com. 

Stekenjokk. Söndag-söndag, 24 juni – 1 juli 2018. 

Vi upplever den svenska fjällvärldens natur och fåglar. Dubbelbeckasinen spel 

och fjällabbens jagande. Det finns indikatorer att det blir ett lämmelår. Vi bor 

Fjällgårdens pensionat. Anmälningsavgift 1500 kr, resten betalas 60 dagar 

innan resan. Begränsade antal platser och först till kvarn gäller. Vi kommer att 

ha en kort studiecirkel innan vi åker för att lära mer om områdets natur och 

fåglar. Frågor till kentove.hvass@telia.com. 

Vadehavet. Lördag-fredag, 4 aug – 10 aug 2018.  

Vi upplever Vadehavets enorma mängder vadare, inte ovanligt med 500 000 

vadare, men också mycket annat så som skedstorkar, ängshökar och 

kornsparvar. Anmälningsavgift 1250 kr, resten betalas 60 dagar innan resan. 

Begränsade antal platser och först till kvarn gäller. Vi kommer att ha en kort 

studiecirkel innan vi åker för att lära mer om områdets natur och fåglar. Frågor 

till kentove.hvass@telia.com. 

Blåhake fotad av: 

Kent-Ove Hvass 

mailto:kentove.hvass@telia.com
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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  

 
 

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

gärna dem. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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  

F acebook även om du inte har  

ett facebookkonto. Sök på  

Skövde fågelklubb på   Google  

så hittar du en länk till fa cebooksidan.     

http://www.skovdefagelklubb.se/
http://www.skovdefagelklubb.se/

