
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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! 

 



 

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, 0703939643,  

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, 

e-post: 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.   

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 

Foto framsida:  
Högst upp ladusvala, fotad av 

Kent-Ove Hvass. 

Mitten studiecirkel ute vid 

Paradissjön, fotad av Kent-Ove 

Hvass 

Längst ner tranvärdar vid 

Trandansen, fotad av Kent-Ove 

Hvass 

Vill du stå som tranvärd 

för fågelklubben eller 

Birdlife Sverige? Mer 

information hittar du om 

det på klubbens hemsida 

och Facebook sida. 

mailto:skovdefagelklubb@gmail.com
mailto:kentove.hvass@telia.com
mailto:Perolov.guldbrand@comhem.se
mailto:mrmholst@gmail.com
mailto:pob102@hotmail.com
mailto:jeanette.astin@gmail.com
mailto:jannepettersson.64@gmail.com
mailto:anki.jarnstedt@gmail.com
mailto:infrakonsultcb@telia.com


 

Program våren 2020 
Februari  
 

Gåsräkning    Lördag 29 februari 5.30 

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. 

Välkomna! 

Mars: 
 

Städdag    Onsdag 11mars 18.00-20.00 

Alla är välkomna till att hjälpa till att städa iordning vår klubblokal så den blir ren och snygg 

igen. Det finns en hel del saker att slänga, rensa ur och spara. 

 

Gåsräkning    Lördag 14 mars 5.00 

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. 

Välkomna! 

Grågäss fotad av Kent-Ove Hvass 



 

Månadsmöte      Onsdag 25 mars 19.00  

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

kommer även få ta del av filmer, bilder och berättelser från Rolf Barr, som också kommer att visa 

upp en del av hans träfåglar han gjort. Välkomna.  

 

Tranans helg   Fredag 27 mars – Söndag 29 mars 

En helg full med aktiviteter kring Hornborgasjön. After bird på fredagskvällen i Doppingen, 

utställare i tältet vid Trandansen hela helgen, föreläsningar, auktion, oss som tranvärdar vid både 

Fågeludden och Trandansen, fototävling osv. Klubben kommer under denna helg stå i en monter 

och visa upp vår verksamhet men också ha hand om korvförsäljningen under söndagen.  

 

Gåsräkning    Lördag 28 mars 5.30 

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. 

Välkomna! 

 

 

 

Tältet under tranhelgen fotad av Kent-Ove Hvass 



 

April: 
 

Torsö    Lördag 25 april 5.30 

Häng med på en spännande dagstur ut till Torsö, Mariestad. Vi kommer titta närmare på Per-Olof 

Bengtssons favoritplatser på denna ö. Reservdag 1 maj. Vi samlas på Billingehovs parkering 

05.30. 

Anmälan sker senast den 22 april till Per-Olof Bengtsson som leder resan, 0705248395 eller 

pob102@hotmail.com. Mer information kommer närmare av Per-Olof för er som anmält er. 

Välkomna! 

 

Skådarskola                             Söndag 26 april 14.00  

Häng med ut till Fågeludden och ”skåda loss med oss”. 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. 

 

Månadsmöte      Onsdag 29 april 19.00  

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

kommer även få ta del av bilder och berättelser från Linnéa Franzén, hur startade hennes intresse 

för att fotografera? Välkomna.  

 

 Räv och höstlandskap fotade av Linnéa Franzén 

mailto:pob102@hotmail.com


 

Maj: 
 

Fågeltornskampen   Lördag 9 maj  

Under fågeltornskampen brukar tornet vid Fågeludden, Hornborgasjön vara med och tävla, kom 

dit och hjälp till att få ihop så många arter som möjligt mellan 5.00-13.00. Välkomna! 

 

Skådarskola   Söndag 10 maj 14.00 

Häng med ut till Fågeludden och titta på ”sjöns fåglar”.  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. 

 

Kvismaren   Lördag 16 maj 5.30 

Häng med på en spännande dagstur upp till Kvismaren, Närke. Vi kommer besöka ett antal olika 

lokaler i detta härliga område. Reservdag 17maj. Vi samlas vid Billingehovs parkering 05.30. 

Anmälan sker senast den 22 april till Per-Olof Bengtsson som leder resan, 0705248395 eller 

pob102@hotmail.com. Mer information kommer närmare av Per-Olof till er som anmält er. 

Välkomna! 

Fågeltornet vid Fågeludden fotad av Lotta Berg 

mailto:pob102@hotmail.com


 

Månadsmöte   Onsdag 27 maj 19.00 

Vi följer vår tradition med grillning vid Paradissjön under majs månadsmöte, även så detta år. 

Samtalar kring fåglarna som setts den senaste månaden i området men också vad vi ser i sjön. Om 

vädret vill väl så startas en eld och klubben bjuder på korv med bröd. Välkomna! 

Juni: 
 

Skådarskola    Fredag 5 juni 22.00 

Häng med ut till området kring Fågeludden och lyssna efter ”nattsångare”.  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. 

 

Övriga aktiviteter från juli och framåt: 

 
Månadsmöte   Onsdag 26 augusti 19.00 

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

kommer även få ta del av bilder och berättelser från fotogruppens sommarminnen, där de kommer 

visa max 3 bilder var från sommaren. Välkomna. 

 

 

Månadsmöte vid Paradissjön fotad av Edvin Klein 



 

Falsterbo, Skåne   Fredag-söndag 11-13 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 21 augusti. Anmälan görs till Kent-Ove Hvass, 0703939643 eller 

kentove.hvass@telia.com.  

Din anmälan är bindande från 21 augusti, 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! 

 

Skådarskola   Söndag 27 september 14.00 

Häng med ut till Fågeludden och titta på ”höstflyttningen”.  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. 

 

Skådarskola   Söndag 18 oktober 14.00 

Häng med ut till Trandansen och titta efter ”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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornfalk fotad av Linnéa Franzén 
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Vårens studiecirklar: 

Studiecirklarna som är under våren är redan nu uppstartade, vill du veta mer 

eller har eventuella frågor kontakta Kent-Ove Hvass, 0703939643, 

kentove.hvass@telia.com. Studiecirklarna görs i samarbete med 

Studiefrämjandet. 

 

Fotocirkel     

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! Välkomna att vara med! 

 

Nybörjarcirkel i fågelskådning    

Vi går igenom grunderna till fågelskådning, hur ser våra vanligaste arter ut och hur låter de. Vad 

ska man tänka på när man väljer en kikare, vad finns det för bra fågelböcker att ha med sig och 

vart finns de bästa ställena för att skåda fågel på i området? Välkomna att vara med! 

 

Fågeltornscirkel   

Under denna cirkel kommer vi under våren att åka ut och kolla från tio olika fågeltorn i 

Skaraborg. Är det svårt att hitta till fågeltornen? Vart ligger tornet? Vad kan man se från tornet?  

 

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.  
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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 80+ 

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. 

 

mailto:edvin_klein@outlook.com


 

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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