
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Skövde Fågelklubb   

Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde. 

 

  

Vägbeskrivning till klubblokalen från centrum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto framsida:  

Högst upp, bild på fotogruppen fotad av Kent-Ove Hvass. 

Mitten, bild på årsunge tornfalk som precis blivit ringmärkt, fotad av Edvin Klein. 

Längst ner, bild på sångsvansparet med sina ungar i Paradissjön, fotad av Kent-Ove Hvass 

Obs: Parkering sker vid 

ICA Kvantum som ligger 

strax intill! 

 



Skövde Fågelklubb   

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.  

 

Från och med hösten 2018 kommer programmet 

skickas ut som PDF-fil till våra medlemmar, 

detta på grund av det höga portopriset. Anmäl dig till  

adressen skovdefagelklubb@gmail.com.  

Med namn och e-post.  

 

Skövde Fågelklubbs styrelse 2018/19  
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:  
Edvin Klein, Vallby Bredängen, 549 91 Tidan, 0767931312, 

e-post: edvin_klein@outlook.com   

 

Övriga i styrelsen: 

Mikael Holst, Tungatan 5, 541 40 Skövde,  

epost mrmholst@gmail.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  

Janne Pettersson, Stenåldersgatan 12, 53331 Götene, 0702037879, 

e-post: jannepettersson.64@gmail.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 i Skövde kommun: Edvin Klein, 0767931312.   

Styrelsen har i år beslutat 

att vi vill ha in din 

betalning för 

medlemsavgiften innan 

den sista december! Om 

du inte betalt, kommer du 

tas bort från vårt 

medlemsregister och 

mister då chansen att få 

vårt program och 

aktiviteter 
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Program våren 2019 
 

Februari:  

Vinterexkursion till Skåne. Fredag-söndag 8–10 februari 2019. 

Följ med på en riktigt trevlig resa ner till Skåne vintertid. Vi kommer besöka en 

massa härliga lokaler med mycket fåglar att se. Vad blir årets roliga obs?  

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

Årsmöte vid Däldernas kapell. Onsdagen den 27 februari 2019, kl. 18:30. 

Ur programmet går vi igenom förhandlingar enligt stadgar, föredrag och klubben 

kommer även ha ett lotteri med fina priser. Självklart kommer även klubben att bjuda 

på mat och dryck under kvällen. Obs. Tid 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fulufjället och Nipfjället - lättillgängliga fjällfåglar" 

Årets föredrag kommer handla om vår fina fjällmiljö uppe i Dalarna. 

Föredragningshållare Lotta Berg. 

 

 

mailto:kentove.hvass@telia.com


Mars: 

Hornborgaseminarium. Söndagen 3 mars 2019, kl. 10.00-ca 15.30. 

Vi lyssnar till resultatet av projekten från det gångna året vid Hornborgasjön. Plats, 

filmsalen vid Café doppingen, Fågeludden. Inbjuden föredragshållare: Johan 

Månsson vid Viltskadecenter, SLU, håller föredrag på temat ”Gäss, svanar och 

tranor – hur hantera de ökande intressekonflikterna?”. Det kommer även bjudas på 

en enklare lunch och därför behöver fältstationen veta hur många som kommer.  

Anmälan är obligatorisk och görs till Lotta Berg på e-post 

lottacberg(at)yahoo.com senast den 25 februari. 

Mer information kommer att finnas senare här på fältstationens hemsida, eller 

facebooksida.  

 

 

Gåsräkning. Lördagen 9 mars 2019, kl. 05:30. 

Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen från ett antal olika platser 

kring sjön Östen. Efteråt återsamlas vi vid Logården för att kolla resultatet samtidigt 

som vi njuter av en fin frukost.  

 

Ugglelyssning. Lördagen 9 mars 2019, kl. 17.00. 

Vi samlas på Coop extras parkering och åker sedan gemensamt ut i våra 

ugglemarker och lyssnar efter arter som sparvuggla, berguv, kattuggla mm.  

 

Foto: sångsvan fotad av Kent-Ove Hvass 



Gåsräkning. Lördagen 23 mars 2019, kl. 05:00. 

Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen från ett antal olika platser 

kring sjön Östen. Efteråt återsamlas vi vid Logården för att kolla resultatet samtidigt 

som vi njuter av en fin frukost.  

Orrskådning. Söndagen 24 mars 2019, kl. 05:00. 

Vi samlas på coop extras parkering och åker gemensamt ut till orrarna. Eftersom 

skjutfältet kan vara stängt kan denna aktivitet bli ändrad, mer info kommer närmare 

på klubbens facebooksida och hemsida. 

 

Månadsmöte ” Skaraborg genom min (fågel)lins” av Tore Johansson. 

Onsdagen den 27 mars 2019, kl. 19:00.  

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

kommer även få ta del av Tore Johanssons bilder. Alla är välkomna. 

Gåsräkning. Lördagen 30 

mars 2019, kl. 05:00. 

Vi samlas vid Logården, sjön 

Östen och räknar gässen från 

ett antal olika platser kring 

sjön Östen. Efteråt återsamlas 

vi vid Logården för att kolla 

resultatet samtidigt som vi 

njuter av en fin frukost.  

 

 

 Foto: Orre och sädgås fotade av Kent- Ove Hvass 



April: 
 

Tranfestivalen. Lördagen 6 april – 14 april 2019. 

Tranfestivalen kommer pågå under 9 dagar i år. Klubben kommer stå med en 

monter inne i tältet helgen den 6-7 april. Under den 7 april ansvarar även 

klubben för korvserveringen inne i tältet. Vi kommer också stå som tranvärdar, 

boka upp er genom att kolla schemat som finns på klubbens hemsida.  

 

 

Månadsmöte i björnarnas värld av Tony Bengtsson. Onsdagen den 24 april 

2019 kl. 19:00.  

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

kommer även få ta del av Tony Bengtssons bilder. Alla är välkomna. 

 

 

Foto av Kent-Ove Hvass 



Maj: 
 

Exkursion till Mariestad. Onsdagen 1 maj 2019 kl. 06:00. 

Vi samlas på Billingehovs parkering kl. 06:00 och åker gemensamt mot 

Mariestad. Vi besöker lokaler som Viksnäs udde och leder resan gör Per-Olof 

Bengtsson. Tänk på att ta med fika/matsäck så ni klarar er hela dagen.  

Hornborgasjön runt. Söndagen den 5 maj 2019 kl. 08:00. 

Vi samlas på coop extras parkering kl. 08:00 och åker gemensamt över till 

Hornborgasjön där vi kommer besöka ett antal av de lokaler/fågeltorn som 

erbjuds runt sjön. Leder resan gör Kent- Ove Hvass. Vi kommer även göra ett 

större stopp vid någon av platserna som erbjuder en grillstad och grilla. Tänk 

på att ta med fika, något att grilla och dricka så ni klarar er hela dagen. 

 

Exkursion till Kungälv. söndag 12 maj 2019, kl.06.00 

Följ med på en riktigt trevlig resa till Kungälv. Vi samlas vid klubblokalen kl.06.00. 

Vi kommer besöka en massa härliga lokaler med mycket fåglar att se.  

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

 

 
Foto av Kent-Ove Hvass 
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Månadsmöte vid Paradissjön. Onsdagen den 29 maj, kl. 19:00.  

Vi samlas vid Paradissjön kl.19.00 och samtalar kring fåglarna som setts den senaste 

månaden. Klubben kommer även starta upp en eld och bjuda på korv med bröd och 

dryck om vädret tillåter. Alla är välkomna. 

 

Augusti: 

Månadsmöte. Onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 19:00.  

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste 

månaden och fikar. Vi kommer även få ta del av Bo 

Magnussons bilder från Svalbard. Alla är 

välkomna. 

 

 

 

 

 Foto Kent-Ove Hvass 



Studiecirklar: 
 

Vår-/nybörjarcirkel. Start 23 januari 2019. Kl. 19.00. 

Start den 23 januari i klubblokalen på Norra bergvägen 21. Vi går igenom de 

vanligaste fågelarterna, vi kollar även på hur de ser ut och hur de låter. Under 

cirkelns gång kommer vi ha de flesta träffar utomhus vid Paradissjön där vi noterar 

när våra flyttfåglar kommer tillbaka. Vi kommer att samlas vid paradissjöns 

parkering kl. 09.00 den 17 feb, 24 mars, 28 april, 19 maj och 16 juni. Om du vill 

veta mer kontakta Kent-Ove Hvass 070-3939643 eller 

kentove.hvass@telia.com. 

 

Fotogruppen. Start 5 februari 2019. Kl. 19.00. 

Är du intresserad av fågel-och naturfoton, kom då och dela med dig av dina 

erfarenheter och kunskaper. Vi kommer träffas inne i klubblokalen kl. 19.00 den 5 

feb, 20 feb, 20 mars, 24 april och 15 maj. Vi kommer dessutom göra fotoresor till 

bland annat Getterön i Halland, Gysingen och 

Knuthöjdsmossen i Västmanland. Om du har 

frågor kontakta kent-ove hvass 070-3939643 

eller kentove.hvass@telia.com. 

 

 

 
Foto: tornfalk fotad av Kent-Ove Hvass 
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Långresor: 
 

Stekenjokk och Runde. Stekenjokk måndag 24 juni- söndag 30 juni, Runde 

måndagen 1 juli- lördag 6 juli. 

Vi besöker Stekenjokk området och ser vad det har att erbjuda i fågelväg, vi hoppas 

få se bland annat lappsparv, lappmes, lavskrika, fjällabb och spel av 

dubbelbeckasin. Vi kommer åka 

minibuss från Skövde, men om 

man vill finns möjligheten att ta 

tåg upp till Östersund och bli 

upplockad där. Direkt efter 

resan i Stekenjokk fortsätter vi 

vidare mot Runde i Norge. Här 

får vi ta del av fågelbergens alla 

fåglar med bland annat 

lunnefågel, havssulor och 

storlabbar. Om man vill kan 

man välja att bara följa med på 

en av resorna eller så följer man med på båda. Det är begränsat med platser på resan 

så det är först till kvarn som gäller. Anmälan gör du genom att sätta in 1000 för att 

vara med på en av resorna eller 1500 för båda resorna till klubbens bankgiro 489-

7930, var noga med att skriva namn i betalningen! Om du vill veta mer kontakta 

Kent-Ove Hvass 070-3939643 eller kentove.hvass@telia.com. 

 

Vadehavet. Måndag 5 augusti- lördag 10 augusti 2019. 

Vi besöker Danmarks 

västkust och Tysklands 

nordvästkust för att 

uppleva det fantastiska 

skådespelat av 100 000-tals 

vadarfåglar, men vi hoppas 

även på arter som 

skedstork, tornuggla och 

med riktig tur 

minervauggla. Vi åker ner med minibuss och bor på vandrarhem. Denna resa 

kommer vi även ha ihop med Leksands fågelklubb. Även till denna resa är det 

begränsat med platser så först till kvarn som gäller. Anmälan gör man genom att 

sätta in 1000kr på klubbens bankgiro 489-7930, var noga med att skriva namn i 

betalningen! Om du vill veta mer kontakta Kent-Ove Hvass 070-3939643 eller 

kentove.hvass@telia.com. 

Foto: lappsparv och vadare fotad av Kent-Ove Hvass 
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Skövde kommuns lokallarm: 

Skövde Kommun har en lokallarmsgrupp i appen Whatsapp. För att komma med i 

gruppen behöver du: 

1. En smartphone som du kan ladda ner appen på. 

2. Aktivera dig i appen med namn och 

mobilnummer. 

3. Kontakta Edvin Klein så att han kan lägga in 

dig i gruppen. 

Edvin Klein, 0767931312, 

edvin_klein@outlook.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för lokallarmet: 

Denna grupp är till för alla oavsett om 

du bor i kommunen eller inte. Du får 

skriva ut vad du vill, ett stort antal av en 

art, roliga arter, årets första obs av en art 

eller det du själv upplever intressant för 

andra. Men betänk att varje meddelande 

går ut, och genererar en notis, till 50+ 

mobiler/personer vid varje tillfälle. 

Gruppen är i huvudsak tilltänkt som 

envägskommunikation; att sprida 

information till alla ansluta. Folk skall 

då kunna förvänta sig ny information vid 

varje notis. Med det sagt så önskas att 

exempelvis privata frågor, glada tillrop 

eller allmänna reaktioner riktas privat till 

den som skickat meddelandet istället för 

till samtliga i gruppen. Med undantag 

för exceptionella fynd eller frågor av 

brett intresse i gruppen. 

Hittar du någon skyddsvärd art eller på 

en känslig lokal, så bör det stämmas av 

med någon av gruppens administratörer 

(Edvin Klein, Musse Björklund) innan 

informationen läggs ut. 

Det är också smidigt att lägga med en 

position i ditt larm, fördelen med detta är 

att du slipper en massa samtal om vart 

du står mm. Detta gör man genom att 

dela sin plats i appen. 

Viktig info till dig som medlem i 

lokallarmet: 

Eftersom att larmet är till för att delge varandra roliga 

och eventuella ovanliga arter, ska dessa arter alltid 

larmas ut i lokallarmet, detta behöver man självklart 

inte göra om det gäller en skyddsvärd art eller om det 

gäller en känslig lokal. Om vi administratörer märker 

att detta misskötts kommer du plockas bort från 

gruppen och då mister du chansen att få ta del av vårt 

lokallarm. 
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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  
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