Programblad våren 2021
Skövde Fågelklubb
Vi har en annorlunda vår framför oss.
Covid-19 har fått oss att ändra upplägget för vårprogrammet, med anpassning för de rådande
rekommendationerna kring coronaviruset.
Under detta program har vi valt att lägga alla våra aktiviteter utomhus eller digitalt via zoom. 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.
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Programaktiviteter:
Gåsräkningar:
Under kommande vår kommer vi testa en ny mailgrupp för de som brukar vara med och
räkna gäss vid Östen. Syftet med denna grupp är att på ett smidigt och coronavänligt sätt vara
mer flexibla än tidigare. Hör av dig till ansvarige Mikael Holst, 0735-694119 för mer info.
Vi kommer samlas vid Logården för vidare färd ut till punkterna runt sjön och sen
sammanställa resultatet utanför Logården med egen matsäck. Det kommer även finnas
möjlighet att inte träffas innan utan att man hör av sig till Mikael H för att bli tilldelad en
punkt och efteråt hör av sig eller skicka ett sms till Mikael med resultatet från sin räkning.
Beroende på snötäcket och kylan kan räkningarna skjutas upp, en vecka eller två. I sådana fall
meddelas detta av Mikael Holst (per mail, på klubbens hemsida och facebooksida) senast
torsdag före utsatt datum.

Vårens räkningar är planerade under dessa morgnar:
Gåsräkning
Gåsräkning
Gåsräkning

27 februari 05:30
13 mars 05:00
27 mars 04:45

Månadsmöten:
Under våren har vi planerat in månadsmöten som kommer att vara utomhus. Vi kommer vid
samtliga möten starta upp en eld, som man kommer kunna grilla eller värma sig vid. Under
månadsmötet i maj kommer vi i styrelsen att bjuda på korv med bröd, dricka och någon form
av fika.
Vid månadsmötet i mars har vi lagt tiden för mötet en timme tidigare, vi kommer också få ta
del av fågeltävlingen som skulle varit i november som en tipspromenad.

Vårens månadsmöten är planerade under dessa kvällar:
Trandansen, Hornborgasjön
Badplatsen vid Karstorpasjön
Paradissjön
Fågeludden, Hornborgasjön

31 mars 18:00
28 april 19:00
26 maj 19:00
25 augusti 19:00
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Dagsresor:
Under våren har vi planerat in några få dagsresor i vår närmiljö.
Östen-Boterstena

27 mars 08:30

Vi gör en tur ut till markerna runt Östen och Boterstena och hoppas på en del gäss att titta på,
hur skiljer man de olika gåsarterna. Vi hoppas också på en del rovfåglar och annat kul.
Samling 08:30 vid Billingehovs parkering. Per-Olof Bengtsson, 0705-248395 håller i turen
och medtag egen matsäck. Välkomna!

Hornborgasjön runt

18 april 08:00

Vi besöker ett gäng med platser runt sjön och kollar hur man hittar till platserna. Vi hoppas
också på en del fågel och annat kul.
Samling 08:00 vid Fågeluddens parkering. Edvin Klein, 076-7931312 håller i turen och
medtag egen matsäck. Välkomna!
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Skådarskola:
Även i år kommer skådarskolan att hållas av naturum Hornborgasjön, där vi i
Skövde fågelklubb är med och hjälper till. Skådarskolan kommer att hållas vid
sex olika tillfällen under året och då med olika ”temaområden”. Inför varje träff
kommer mer info komma ut på www.hornborga.com, där man kommer kunna
anmäla sig, då det är ett begränsat antal deltagare. Där kommer även mer info
kring plats osv.

Här är årets teman för skådarskolan:
Skådarvår
Lagunsjöns fåglar
Natt med näktergalen
Ovanliga besökare
Flyttfåglarnas tid
Kroknäbbar och klor

18 april 14:00
9 maj 14:00
5 juni 22:00
22 augusti 14:00
19 september 14:00
10 oktober 14:00

Det kommer även hållas en digital guideutbildning den 16 mars via zoom

Transäsongen 2021:
Tranorna kommer även i år komma till Hornborgasjön och det kommer hållas en
minivariant av tranfestivalen, med begränsade
aktiviteter anpassade för Covid-19.
Tranfestivalen kommer att hållas 10-11 april.
Följ informationen på www.hornborga.com.

Studiecirklar:
Under våren kommer det ske studiecirklar digitalt
via zoom, mer info kring de kommer finnas på vår
hemsida, facebooksida samt skickas ut via vår
maillista.
Den 23 februari startar cirkeln ”hur går det för våra
rovfåglar” för mer info, frågor och funderingar
kontakta Kent-Ove Hvass.
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