
 

 

Programblad Hösten 2021 

Skövde Fågelklubb 

 

 

Med en fortsatt annorlunda höst framför oss hoppas vi nu kunna 

genomföra flera aktiviteter såväl inomhus som utomhus, dock med 

försiktighet! Vi önskar att man är vaccinerad för att delta på våra 

inomhusaktiviteter. Om inte, att du är symtomfri och har varit det 

sedan fem dagar. 
 

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. 

Årsunge tornfalk, fotad av Edvin Klein 

mailto:kentove.hvass@telia.com


 

 

Programaktiviteter: 

Gåsräkningar: 

Vi fortsätter under hösten att räkna 

sädgässen vid sjön Östen. Vi kommer 

samlas vid Logården för vidare färd ut till 

punkterna runt sjön och sen sammanställer 

sedan resultatet vid en mysig frukost i 

Logården. Vi har samma upplägg som 

under våren: en mejlgrupp för de som 

brukar vara med och räkna. Syftet med 

mailllistan är att på ett smidigt sätt vara 

mer flexibla än tidigare. (Vid kraftigt regn 

eller tät dimma kan räkningarna skjutas 

upp en vecka.) I sådana fall meddelas detta 

av Mikael Holst (per mail, på klubbens 

hemsida och facebooksida) senast torsdag 

före utsatt datum. 

Hör av dig till ansvarige Mikael Holst, 

0735-694119 för mer info kring 

mejlgruppen, och gåsräkningarna. 

Vi kommer den 20 september bjuda in till 

en gåsträff i klubblokalen kl.19.00. Då kan 

vi diskutera resultatet av våra gåsräkningar, som har pågått ända sedan 1970-

talet. Varför vi räknar vi? Vad har vi lärt oss och hur ser framtiden ut?  Vi utgår 

från de data som presenterades i Mikael Holsts artikel i VGOF:s fågeltidning 

GRUS i våras. Alla är välkomna, oavsett om man varit med och räknat eller inte. 

Höstens räkningar är planerade under dessa morgnar: 
Gåsräkning      9 oktober 06:00 

Gåsräkning     23 oktober 06:30 

Gåsräkning      6 november 06:00 

Gåsräkning     20 november 06:30 

 



 

 

Månadsmöten: 

Under hösten kommer månadsmötet i september att vara utomhus. Kvällarna blir kortare och i 

och med det har detta möte flyttats en timme och startar klockan 18.00.  

Övriga månadsmöte kommer att vara i klubblokalen med avstånd och försiktighet. 

 

Höstens månadsmöten är planerade under dessa kvällar: 
Trankväll vid fågeludden, Hornborgasjön  29 september 18:00 

”Hornborgasjöns historia, människor och fåglar”- Kent- Ove Hvass  27 oktober 19:00 

Årliga fågeltävlingen    24 november 19:00 

”Bilder från hösten 2021”- Fotogruppen  26 januari 19:00 

Årsmöte: 

                                            

 

 

Årets årsmöte kommer äga rum den 23 

februari. Plats och tid kommer närmare och 

skickas ut i mejl, på klubbens facebooksida 

och hemsida.  

 

Årets föredragshållare är 

Tommy Järås med tema 

 ”Pilgrimsfalkens 

utveckling och nuvarande 

status” 

 

 

 

 

 

 

Tommy med pilgrimsfalk, fotad av Kent- Ove Hvass 



 

 

Resor: 

Öland     8–10 oktober 
Vi åker till härliga Öland och upplever flyttfåglarnas resa mot söder. Vi åker ner fredag 

eftermiddag och kommer hem söndag kväll. Vi besöker lokalerna på södra delen av ön.  

Anmälan sker till Kent-Ove Hvass senast den 19 september. 

Dagstur till sjön Ymsen   6 november 08:30 
Vi samlas vid Billingehovs parkering 8.30 och tar oss sedan ut till markerna kring sjön 

Ymsen. Vi kan i området spana in stora flockar med stor-och salskrakar som rastar i sjön. Det 

finns även chans på diverse andra änder men också skäggmes med lite tur. Leder gör Per-Olof 

Bengtsson. Välkomna! 

Skåne     4–6 februari 
Vi åker ner till Skåne och upplever dess fina vinterlokaler. Vi åker ner fredag eftermiddag och 

kommer hem söndag kväll. Vi hoppas på arter som kornsparv, vit stork och varför inte nått 

ovanligt. Vi hoppas också på att se många salskrakar, örnar osv. 

Anmälan sker till Kent-Ove Hvass senast den 16 januari 

 

Skådarskola: 

Även i höst 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: 

Ovanliga besökare- Fågeludden   5 september 14:00 

Flyttfåglarnas tid- Fågeludden    19 september 14:00 

Kroknäbbar och klor- Trandansen  10 oktober 14:00 

 
 

 

 

 

http://www.hornborga.com/


 

 

Studiecirklar: 

 

Den 8 september klockan 19.00 

startar studiecirkeln ”Europas 

rovfåglar”. Vilka arter finns i 

Europa, hur ser de ut och hur 

känner jag igen dem? 

Studiecirkeln kommer att vara i 

klubblokalen och tillfällena 

bestäms under denna träff.  

För mer info, frågor och 

funderingar kontakta Kent-Ove 

Hvass på 0703-936943 eller 

kentove.hvass@telia.com 

 

 

Övriga aktiviteter: 

Städning i klubblokalen   17 november 18.00 
Tillsammans hjälps vi åt att städa, rensa och plocka i vår klubblokal. Välkomna! 

Luciafika med fågelmatstillverkning  13 december 19.00 
Måndagen den 13 december bjuder vi in till luciafika i klubblokalen. Tillsammans gör vi även 

fågelmat att ta med hem till sig men också till de publika fågelmatningar som klubben har. 

Välkomna! 

Rovfågelspan    18 december 09:30 
Vi samlas vid Billingehov 09:30 och tar oss tillsammans ut i markerna för att leta rovfågel. Vi 

kan besöka lokaler som Boterstena, Södra maderna i Östen eller Hornborgasjön.  Leder gör 

Edvin Klein  

Rovfågelspan    15 januari 09:30 
Vi samlas vid Billingehov 09:30 och tar oss tillsammans ut i markerna för att leta rovfågel. Vi 

kan besöka lokaler som Boterstena, Södra maderna i Östen eller Hornborgasjön.  Leder gör 

Edvin Klein  

Städning i klubblokalen   19 januari 18.00 
Tillsammans hjälps vi åt att städa, rensa och plocka i vår klubblokal. Välkomna! 

 

Tornfalk, fotad av Kent- Ove Hvass 

mailto:kentove.hvass@telia.com


 

 

Fråga till dig som är ledig på veckodagarna: 

Som alternativ till de längre resorna klubben genomför till Skåne, Öland eller 

Halland som helgresor finns möjligheten att genomföra samma resor under 

veckodagar, om inte helgresor passar. Om ni är intresserade så hör av er till Carl 

Beskow tel 0768-34 84 66 eller maila infrakonsultcb@telia.com så planerar vi 

resan tillsammans. Om vi genomför resorna veckan efter klubbens resa så vet vi 

var fåglarna finns, bara att kryssa. 

Aktuellt just nu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Under vår och höst 

genomförs 

simfågelräkningar i 

Hornborgasjön, där flertalet 

av våra medlemmar är 

engagerade.  

Under en simfågelräkning 

räknar man alla sim- och 

dykänder, svanar, gäss, osv. i 

ett uppdelat område.  

Har du frågor kring 

simfågelräkningen kontaktar 

du Åke Abrahamsson på 

0706602453 

Under vår och höst räknar 

många av våra medlemmar 

tranor i Hornborgasjön. 

Under våren dagligen i södra 

delen av sjön och under 

hösten två dagar i veckan i 

sjöns norra och södra del.  

Har du frågor kring 

tranräkningen kontaktar du 

Bertil Johannson på 

0705425048 

Under sommaren har 

Tornfalksprojektet i Skövde 

ringmärkt 86st ungar.  

Berguvsprojektet ringmärkte 

i år 5st ungar i Skaraborg. 

Pilgrimsfalksprojektet hade 

en trög sommar där enbart 

3st ungar kunde ringmärkas. 

Dock har flera nya revir 

hittats under säsongen i 

Skaraborg.   

Vill du köpa småfågelholkar? 
Under senaste åren har en grupp/personer använt klubbens källare för att bygga 

fågelholkar, är du intresserad?  

Holkarna kostar: 

Träfärg/standard - 50kr 

Rödmålad -100kr  

Kontakta Kent- Ove Hvass vid intresse på 
0703-936943 eller kentove.hvass@telia.com 

mailto:infrakonsultcb@telia.com
mailto:kentove.hvass@telia.com

