Skövde
Fågelklubb höst 2020
Vi har en annorlunda höst framför oss.
Covid-19 har fått oss att ändra upplägget för vårt höstprogram, med anpassning
för de rådande rekommendationerna kring coronaviruset. Upplägget denna höst
blir 2 månader framåt i taget, därefter kommer det ett nytt.
Under detta program har vi valt att lägga alla våra aktiviteter utomhus, vi vill
också rekommendera alla till att ta sin egen bil under aktiviteterna och att följa
riktlinjerna med att hålla avstånd och använda handsprit.
Om du har några frågor eller funderingar kring programmets upplägg, aktiviteter,
osv, Hör av dig till Kent-Ove Hvass på 070-3939643 eller
kentove.hvass@telia.com.
Programmet kommer finnas på vår Facebook sida och klubbens hemsida.
All verksamhet sker i samarbete med studiefrämjandet.

Trankväll
3 september 18.00
Vi samlas vid Fågeluddens parkering kl.18.00 för vidare transport. Hur gör man när man
räknar tranor? Vart samlas tranorna för nattvilan? Välkomna!
Rovfågelutflykt
5 september 10.00
Vi träffas på Coop parkeringen ”gamla Coop extra” kl. 10.00 för vidare färd ut till
jorduggleparkeringen ute på Skövde övningafält. Utflykten beräknas ta ca 2 timmar.
Välkomna!
Trankväll
9 september 18.00
Vi samlas vid Fågeluddens parkering kl.18.00 för vidare transport. Hur gör man när man
räknar tranor? Vart samlas tranorna för nattvilan? Välkomna!
Trankväll
16 september 18.00
Vi samlas vid Fågeluddens parkering kl.18.00 för vidare transport. Hur gör man när man
räknar tranor? Vart samlas tranorna för nattvilan? Välkomna!
Gåsräkning
26 september 06:00
Vi samlas vid Logården, sjön Östen 06.00 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!
Rovfågelutflykt
26 september 10.00
Vi träffas på Coop parkeringen ”gamla Coop extra” kl. 10.00 för vidare färd ut till
Boterstenaområdet. Välkomna!

•

Skådarskola- Höstflytt
27 september 14.00
Tusentals fåglar färdas nu söderut via Hornborgasjön. Kom igång med fågelskådningen.
Nybörjare eller rutinerad som söker nya skådarkompisar? Alla är välkomna. Gå på en
eller alla träffar, de är 1-2h. Skådarskolan återkommer under hela säsongen. I samarbete
med Skövde Fågelklubb och Studiefrämjandet. Ta gärna med fika och kikare. Samling
naturum kl. 14.
OBS! Föranmälan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se
Månadsmöte
30 september 18.00
Vi träffas vid Fäholmen, Hornborgasjöns kl.18.00 för att uppleva när tranorna flyger in
för nattvilan. Vi hoppas på att möjlighet till grillning finns, alla tar med egen matsäck.
Välkomna!
Trankväll
6 oktober 18.00
Vi samlas vid Fågeluddens parkering kl.18.00 för vidare transport. Hur gör man när man
räknar tranor? Vart samlas tranorna för nattvilan? Välkomna!
Gåsräkning
10 oktober 06:30
Vi samlas vid Logården, sjön Östen 06.30 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!
Rovfågelutflykt
11 oktober 10.00
Vi träffas på Coop parkeringen ”gamla Coop extra” kl. 10.00 för vidare färd ut till
Trandansen, Hornborgasjön. Välkomna!
Skådarskola-rovfåglar
18 oktober 14.00
Rovfåglarna flyttar ofta söderut inför vintern och nya arter syns vid sjön. Kom igång med
fågelskådningen. Nybörjare eller rutinerad som söker nya skådarkompisar? Alla är
välkomna. I samarbete med Skövde Fågelklubb och Studiefrämjandet. Ta gärna med fika
och kikare. Samling Trandansen kl. 14.
OBS! Föranmälan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se
Gåsräkning
24 oktober 07:00
Vi samlas vid Logården, sjön Östen 07.00 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!
Dagsresa
24 oktober 07:30
Vi träffas på Coop parkeringen ”gamla Coop extra” kl. 07.30 för vidare färd till
västkustens fina lokal Tofta kile, Vi hoppas på mängder av skäggmes och annat.
Välkomna!

Månadsmöte
28 oktober 19.00
Vi träffas för ett inomhusmöte i den stora lokalen på Däldernas kapell. Vi kommer att gå
igenom det senaste kring fåglarna i hemmamarkerna och lyssna till ett
föredrag/bildvisning med ett överraskningstema. Välkomna!
Gåsräkning
7 november 06:30
Vi samlas vid Logården, sjön Östen 06.30 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!
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Ta hand om er så ses vi ute i fält.
Hälsar styrelsen, Skövde fågelklubb

