Skövde Fågelklubb
Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde.

Vägbeskrivning till klubblokalen från resecentrum:

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

Foto framsida:

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 2019/20
Ordförande:
Kent-Ove Hvass, Klövervägen 11 A, 541 78 Värsås, 070393 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, Väring Stora Nolgården 3, 541 76 Väring, 0767931312,
e-post: edvin_klein@outlook.com
Övriga i styrelsen:
Mikael Holst, Tungatan 5, 541 40 Skövde, 0735694119,
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:
Anki Järnstedt, Falkvägen 42F, 54133 Skövde, 0708186855,
e-post: anki.jarnstedt@gmail.com
Carl Beskow, Sverkilsvägen 29, 54155 Skövde, 0768348466,
e-post: infrakonsultcb@telia.com

Rapportansvarig i Skövde kommun: Edvin Klein, 0767931312.

Högst upp t.v. Nybörjarcirkeln
fotad av Kent-Ove Hvass.
Högst upp t.h. Månadsmötet vid
Paradissjön fotad av Edvin Klein.
Längst ner. Inflygande tranor
fotad av Tore Johansson

Styrelsen har beslutat att
din betalning för
medlemsavgiften ska vara
betald 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

Program hösten 2019
September:
Hornborgadagen

Söndag 1 september 10.00-16.00

Naturum Hornborgasjön hälsar alla hjärtligt välkomna till denna dag vid Fågeludden. Dagen
kommer att erbjuda allt ifrån svamputställning, lokalproducerad mat och ringmärkning till
tipspromenader och skattjakt.

Tranräkning

Måndag 2 september 17.30

Följ med ut och räkna tranor vid Hornborgasjön. Kl. 17.00 möts vi på Coop Extras parkering.
Eftersom parkeringsmöjligheterna vid sjön inte är de bästa, ser vi gärna att alla samåker i den mån
som går.
Anmälan sker senast söndag 1 september till Edvin Klein, 0767931312 eller
edvin_klein@outlook.com
Eventuell reservdag för tranräkningen är torsdag 5 september.

Inflygande tranor fotad av Tore Johansson

Havsfågelskådning

September-oktober

Under september och oktober vill vi vara beredda på att det kan bli starka västvindar och
havsfågelskådning någonstans utmed västkusten. Vill du vara med och vara startklar när det ser
lovande ut? Hör av dig till Mikael Holst, 0735694119. Vid bra vind, skickar Mikael ut ett
meddelande att ta ställning till. Kom ihåg att meddelandet kan komma så sent som kvällen innan.

Rovfågelresa till Falsterbo

Fredag-söndag 6 - 8 september

Häng med på en resa ner till Skåne, Falsterbo och se bivråkar, sparvhökar och resten av de
sträckande arterna lämna Sverige för sin fortsatta resa söderut.
Anmälan sker senast den 4 september. Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller
kentove.hvass@telia.com.
Din anmälan är bindande från 4 september, endast sjukdom är förfall. Vill man hoppa av och
ingen ersättare finns får man betala för sin plats. Vid den sista anmälningsdagen finns en
beräknad resekostnad inklusive boende att tillgå och ta ställning till.
Denna resa gör vi ihop med Falbygdens fågelklubb!

Holkbyggardag

Tisdag 10 september 18.00

Nu kryper vi ner i källaren i fågelklubben för att bygga fågelholkar. En mesholk eller varför inte
en knipholk. Vi ser vad vi har för material och bygger det vi kan. Ta gärna med ritningar och
förslag till detta tillfälle.
För eventuella frågor kontakta Carl Beskow, 0768348466.

Outdoor festival

Lördag-söndag 14-15 september

Under Outdoor festival, kommer vi i Skövde fågelklubb stå och visa vad vi håller på med. Vi
kommer stå med tubkikare och visa de fåglar som passerar förbi, sälja pins och visa upp klubben.
Vill du vara med och hjälpa till under denna härliga dag uppe på Billingen, kontakta någon i
styrelsen.
För eventuella frågor kontakta Kent-Ove Hvass, 0703939643, kentove.hvass@telia.com.

Infokväll inför höstens gåsräkningar

Onsdag 18 september 18.00

Under kvällen kommer vi att gå igenom våra vanligaste gåsarter, lite info om varför gåsräkningar
görs och hur det går till samt lite smarta tips och knep. Efter träffen inbjuds alla intresserade till att
delta under höstens gåsräkningar.
För eventuella frågor kontakta Mikael Holst eller Edvin Klein.

Sädgäss fotad av Kent-Ove Hvass

Gåsräkning

Lördag 28 september 6.00

Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen från ett antal olika platser kring sjön Östen.
Efteråt återsamlas vi vid Logården för att se resultatet samtidigt som vi njuter av en fin frukost.
Efter frukosten kommer det att finnas möjlighet att åka ut till fälten och titta efter rastande gäss.

Hallandsresa

Söndag 29 september 6.00

Häng med på en dagsresa ner till Hallandskusten där vi kommer att besöka lokaler så som,
Getterön, Galtabäck och Morups tånge. Om vindarna är bra kör vi havsfågelskådning istället.
Anmälan sker senast den 22 september. Anmälan gör till Per-Olof Bengtsson som leder resan,
0705248395 eller pob102@hotmail.com

Skådarskola

Söndag 29 september 18.00-20.00

Häng med ut till Trandansen och titta på hösttranorna. Kom igång med fågelskådningen.
Nybörjare eller rutinerad som söker nya skådarkompisar, alla är välkomna. Gå på en eller alla
träffar, de är 1-2h. I samarbete med Skövde Fågelklubb, Naturum Hornborgasjön och
Studiefrämjandet. Ta gärna med fika och kikare

Oktober:
Ölandsresa

Fredag-söndag 4 – 6 oktober

Följ med på vår traditionella resa till vackra Öland. Vi kommer att besöka platser så som Ölands
Södra udde, Ottenby och Beijershamn. Vi hoppas på en trevlig helg med fint väder och många
olika fågelarter.
Anmälan sker senast den 16 september. Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643
eller kentove.hvass@telia.com.
Din anmälan är bindande från 16 september, endast sjukdom är förfall. Vill man hoppa av och
ingen ersättare finns får man betala för sin plats. Vid den sista anmälningsdagen finns en
beräknad resekostnad inklusive boende att tillgå och ta ställning till.
Denna resa gör vi ihop med Falbygdens fågelklubb!

Ölands södra udde fotat av Kent-Ove Hvass

Holkbyggardag

Onsdag 9 oktober 18.00

Nu kryper vi ner i källaren i fågelklubben för att bygga fågelholkar. En mesholk eller varför inte en
knipholk. Vi ser vad vi har för material och bygger det vi kan. Ta gärna med ritningar och förslag
till detta tillfälle.
För eventuella frågor kontakta Carl Beskow, 0768348466

Gåsräkning

Lördag 19 oktober 6.30

Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen från ett antal olika platser kring sjön Östen.
Efteråt återsamlas vi vid Logården för att se resultatet samtidigt som vi njuter av en fin frukost.
Efter frukosten kommer det att finnas möjlighet att åka ut till fälten och titta efter rastande gäss.

Skådarskola

Söndag 20 oktober 14.00-16.00

Häng med ut till trandansen och titta och lär dig om våra rovfåglar. Kom igång med
fågelskådningen. Nybörjare eller rutinerad som söker nya skådarkompisar, alla är välkomna. Gå på
en eller alla träffar, de är 1-2h. I samarbete med Skövde Fågelklubb, Naturum Hornborgasjön och
Studiefrämjandet. Ta gärna med fika och kikare.

Gåsräkning

Lördag 26 oktober 7.00

Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen från ett antal olika platser kring sjön Östen.
Efteråt återsamlas vi vid Logården för att se resultatet samtidigt som vi njuter av en fin frukost.
Efter frukosten kommer det att finnas möjlighet att åka ut till fälten och titta efter rastande gäss.

November:
Årets sista gåsräkning

Lördag 2 november 6.30

Vi samlas vid Logården, sjön Östen och räknar gässen från ett antal olika platser kring sjön Östen.
Efteråt återsamlas vi vid Logården för att se resultatet samtidigt som vi njuter av en fin frukost.
Efter frukosten kommer det att finnas möjlighet att åka ut till fälten och titta efter rastande gäss.

December:
Holkbyggardag i klubblokalen

Tisdag 3 december 19.00

Nu kryper vi in i snickarboden tillsammans med naturskyddsföreningen och fixar holkarna till
vårens fåglar. Vi får kunnig bygghjälp av Helge Sundén m.fl. från Falbygdens fågelklubb.
För eventuella frågor kontakta Manne Ryttman, 0703174552

Januari:
Rovfågelsafari

Lördag 11 januari 9.00

Vi samlas vid klubblokalen och åker gemensamt ut till några av våra fina lokaler i närområdet där
det kan finnas rovfåglar. Vi hoppas på att denna dag få se mnga örnar, falkar och kärrhökar.
För eventuella frågor kontakta Kent-Ove Hvass, 0703939643, kentove.hvass@telia.com

Kungsörn fotad av Kent-Ove Hvass

Februari:
Vinterresa till Skåne

Fredag-söndag 7-9 februari

Följ med på en trevlig resa ner till Skåne under vintertid. Vi kommer besöka en massa härliga
lokaler med mycket fåglar att se. Vad blir årets roligaste obs?
Anmälan sker senast den 20 januari. Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller
kentove.hvass@telia.com.
Din anmälan är bindande från 20 januari, endast sjukdom är förfall. Vill man hoppa av och ingen
ersättare finns får man betala för sin plats. Vid den sista anmälningsdagen finns en
beräknad resekostnad inklusive boende att tillgå och ta ställning till.
Denna resa gör vi ihop med Falbygdens fågelklubb!

Månadsmöte:
Trankväll

Onsdag 25 september 19.00

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar. Vi kommer även
ha en härlig trankväll tillsammans. Bertil Johansson, ansvarig för tranräkningarna kommer hit och
pratar kring räkningarna vid Hornborgasjön och visar bilder. Alla är välkomna.

Fotogruppens kväll

Onsdag 30 oktober 19.00

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar. Vi kommer även
få ta del av bilder och berättelser från klubbens fotogrupp. Vi i styrelsen skulle därför vilja
uppmuntra så många som möjligt av er som är med i fotogruppen att komma och visa era bilder,
vad ni använder för utrustning mm. Välj ut dina 10 favoritbilder och kom och visa! Alla är
välkomna.

Hornborgasjöns naturum fotad av Linnéa Franzén

Fågeltävling

Onsdag 27 november 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 fjolårets vinnare Jon Hessman. När allt är klart
kommer vi se vem som blir vinnare för året. Alla är välkomna att testa sina kunskaper.

Lussefirande & fågelmatstillverkning

Onsdag 11 december 19.00

Vi träffas och har ett litet lussefirande tillsammans samtidigt som vi gör egen fågelmat till
fåglarna i vår närhet. Klubben kommer bjuda på lite lussefika. Mer info kommer ut på hemsidan
och Facebook närmare. Alla är välkomna.

Pytt i panna

Onsdag 29 januari 19.00

Vi träffas och samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden och fikar. Vi kommer även
få ta del av bilder och berättelser från Lasse Persson. Hur har hans 41 år med berguvarna varit,
hur är det att ringmärka en berguvsunge, men också lite om hans fågel- och naturintresse och hur
hans 26 år som del i skärgårdsinveneringen i Vänern varit. Alla är välkomna.

Skräntärna fotad av Lasse Persson

Lasse ihop med två berguvsungar

Årsmöte 2019
Onsdagen 26 februari 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.

"Bland pelikaner, hägrar och mycket annat "
En reseberättelse i ord och bild från N:a Grekland av Tore
Johansson.

Vit Pelikan fotad av Tore Johansson

Höstens Studiecirklar:
Pipcirkel

Tisdag 3 september 19.00

Under denna cirkel kommer vi lära oss hur fåglarna låter i skogen på hösten, då de piper istället
för sjunger. Vi lär oss att känna igen dessa lockläten och varningsläten som fåglarna använder.
Under cirkelns gång kommer vi träffas vid 3-4 tillfällen men också ha några exkursioner ut i
markerna. Studiecirkeln kommer vara gratis och tillsammans med naturskyddsföreningen! Vi
träffs i vår klubblokal på Norra Bergvägen 21. Kursledare: Manne Ryttman och Per-Olof
Bengtsson.
För eventuella frågor kontakta Manne Ryttman, 0703174552

Fotocirkel

Onsdag 4 september 19.00

Fortsättning från i våras. Cirkeln är till för alla som är fotointresserade. Under cirkelns gång
kommer vi träffas för att delge varandra våra egna erfarenheter. Vi kommer också planera för en
del gemensamma aktiviteter. Exempelvis, ska vi göra gemensamma utflykter för att fota, en
gemensam utställning eller varför inte fokusera på program i datorn som Photoshop?
Studiecirkeln kommer vara gratis! Vi träffs i vår klubblokal på Norra Bergvägen 21.
För eventuella frågor kontakta Kent-Ove Hvass, 0703939643, kentove.hvass@telia.com

Vadarcirkel

Onsdag 11 september 19.00

Denna cirkel är till för dig som vill lära dig mer om våra vadare. Hur ser de ut i sommar /vinterdräkt, hur låter de eller hur känner man igen de. Studiecirkeln kommer vara gratis!
Vi träffs i vår klubblokal på Norra Bergvägen 21.
För eventuella frågor kontakta Kent-Ove Hvass, 0703939643, kentove.hvass@telia.com

Höst-/nybörjarcirkel

Lördag 14 september 9.00

Under denna cirkel kommer vi gå igenom våra vanliga fågelarter i vårt område. Vi kommer
vandra runt Paradissjön och se när vissa arter försvinner för sin resa söderut. Studiecirkeln
kommer vara gratis! Vi träffas ute vid Paradissjön.
För eventuella frågor kontakta Kent-Ove Hvass, 0703939643, kentove.hvass@telia.com

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 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 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.

Sparvuggla fotad av
Lasse Persson.
Skrattmåsar fotade av
Linnéa Franzén.
Enkelbeckasin fotad av
Linnéa Franzén.
Lunnefåglar fotade av
Kent-Ove Hvass.

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

