
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Om du har några frågor eller funderingar kring programmets upplägg, aktiviteter, osv. Hör av 

dig till ordförande Kent-Ove Hvass på 070-3939682 eller kentove.hvass@telia.com. 

Programmet kommer finnas på vår Facebook sida och klubbens hemsida 

www.skovdefagelklubb.se, där även ändringar i programmet sker. All verksamhet sker i 

samarbete med studiefrämjandet. 

 
Bild från klubbens tur till Torsö våren 22 

Foto: Kent-Ove Hvass 
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Höstens innehåll: 
 
 

 

7 september 19.00 Nybörjarcirkel  

 

25 september 14.00 Skådarskola 

 

28 september 19.00 Månadsmöte 

 

30 september- 2 oktober Öland 

 

12 oktober 19.00 Digital träff med Ulf Skyllberg 

 

16 oktober 06.30 Gåsräkning 

 

16 oktober 09.00 Rovfågeltur 

 

22 oktober 05.00 Halland 

 

23 oktober 10.00-15.00 Workshop Artportalen 

 

26 oktober 19.00 Månadsmöte 

 

29 oktober 08.30 Ymsen 

 

30 oktober 06.00 Gåsräkning 

 

13 november 06.30 Gåsräkning 

 

16 november 18.00 Städning i lokalen 

 

20 november 10.00-15.00 Workshop Birdlife.se 

 

27 november 07.00 Gåsräkning 

 

30 november 19.00 Månadsmöte 

 

14 december 19.00 Luciamys 

 

17 december 09.30 Rovfågeltur 

 

25 januari 19.00 Månadsmöte 

 

3 februari- 5 februari Skåne 

 

22 februari 18.30 Årsmöte 

 

 
Bild från klubbens månadsmöte vid Paradissjön 

Foto: Edvin Klein 



 

Höstens månadsmöte: 

 
28 september 19.00 Jan Kruse 
Välkomna till en kväll i klubblokalen. Vi tar del av varandras roliga och trevliga 

observationer den senaste tiden. Kollar på de aktiviteter som varit och de som kommer att 

vara. Efter en snabb fika tar vi del av fotografen Jan Kruses bilder och föredrag. Välkomna! 

 

26 oktober 19.00 Anders och Carina Skoglöf 
Välkomna till en kväll i klubblokalen. Vi tar del av varandras roliga och trevliga 

observationer den senaste tiden. Kollar på de aktiviteter som varit och de som kommer att 

vara. Efter en snabb fika tar vi del av fotograferna Anders och Carinas bilder och föredrag 

kring fåglar och fågellokaler i östra Skaraborg. Välkomna! 

 

30 november 19.00 Fågeltävling 
Välkomna till en kväll i klubblokalen. Vi tar del av varandras roliga och trevliga 

observationer den senaste tiden. Kollar på de aktiviteter som varit och de som kommer att 

vara. Efter en snabb fika tar vi del av Per-Olof Bengtssons fågeltävling och ser vem som 

vinner 2022. Välkomna! 

 

25 januari 19.00 Fotogruppen 
Välkomna till en kväll i klubblokalen. Vi tar del av varandras roliga och trevliga 

observationer den senaste tiden. Kollar på de aktiviteter som varit och de som kommer att 

vara. Efter en snabb fika tar vi del av fotogruppens bilder med tema ”Djur och natur”. 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kent Anderson visar bilder på ett månadsmöte 

Foto: Edvin Klein 

 



 

Höstens gåsräkningar: 

 

Vi räknar de stora mängderna sädgäss vid sjön Östen även i höst. Vi kommer i år flytta 

räkningarna till söndagar, för att minimera krockar med andra aktiviteter. Vi kommer samlas 

vid Logården för vidare färd ut till punkterna runt sjön och sen sammanställa resultatet inne 

på Logården till en härlig frukost. Beroende på vädret, kylan och snösnötäcket kan 

räkningarna flyttas, en vecka eller två. 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.  
 
 

12 oktober 19.00 Ulf Skyllberg 
”Vad händer med våra gäss” 
Varför stannar de vid Östen? Är faran över för skogssädgässen? Hur påverkas de av klimatpåverkan, 
jakt och landskapsförändringar? 
Ulf Skyllberg, Umeå, delar med sig av sitt kunnande om våra trogna vår- och höstbesökare, 
sädgässen. Mötet kan följas på zoom, men också från klubblokalen där vi har storskärm.  

 

Datum för höstens gåsräkningar är följande: 
 

16 oktober 06.30 

30 oktober 06.00 

13 november 06.30 

27 november 07.00 

 

 

Soluppgång vid en gåsräkning i Östen 

Foto: Edvin Klein 



 

Höstens dagsturer och kvällsturer: 
25 september 14.00 Skådarskola Rovfåglar  
Detta är en aktivitet som naturum Hornborgasjön anordnar tillsammans med oss i Skövde 

fågelklubb. Turen leds av Edvin Klein och mer information kommer ut på 

www.hornborga.com och vår hemsida och facebooksida. Välkomna!  

 

30 september – 2 oktober Öland 
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 och vi 

gör det tillsammans med Falbygdens fågelklubb. Kostnaderna har stigit mycket och man får 

räkna med att prislappen för helgen landar på cirka 2000 kronor. Anmälan sker till  

Kent-Ove Hvass, 070-3939682 eller kentove.hvass@telia.com. senast fredagen den 19 

september. Resan anordnas om tillräckligt många anmäler sig och om det finns ledare och att 

vi kan samåka. 

 

16 oktober 09.00 Rovfågelstur 
Vi samlas på Billingehovs parkering 09.00 och tar oss tillsammans ut i markerna för att leta 

rovfågel och annat i markerna runt Boterstena. Vi hoppas på örnar, vråkar, kärrhökar och 

annat smått och gott. Leder gör Edvin Klein. Ta även med fika för denna dag. Välkomna! 

 

22 oktober 04.00 Halland 
Vi samlas 04.00 vid Billingehovs parkering för att ta oss vidare ner mot Halland. Vi besöker 

ett gäng lokaler utmed kusten och hoppas på arter som alkekung och berglärka. Vi gör denna 

resa tillsammans med Falbygdens fågelklubb. Anmälan sker till Kent-Ove Hvass, 070-

3939682 eller kentove.hvass@telia.com.  senast onsdagen den 19 oktober. Resan anordnas 

om tillräckligt många anmäler sig och om det finns ledare och att vi kan samåka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snösparv 

Foto: Kent-Ove Hvass 

http://www.hornborga.com/


 

29 oktober 08.30 Ymsen 
Vi samlas på 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! 
 

 
Bild på när vi spanar ut över Ymsen 

Foto: Jeanette Astin 

17 december 09.30 Rovfågelstur 

Vi samlas på Billingehovs parkering 09.30 och tar oss tillsammans ut i markerna för att leta 

rovfågel och annat i markerna runt Boterstena. Vi hoppas på örnar, vråkar, kärrhökar och 

annat smått och gott. Leder gör Edvin Klein. Ta även med fika för denna dag. Välkomna! 

 

3 februari- 5februari Skåne 
Vi åker till härliga Skåne och upplever de övervintrande fåglarna. Vi åker ner fredag 

eftermiddag och kommer hem söndag kväll. Vi besöker lokaler som hyser gått om fågel,  

med förhoppningar om salskrakar, örnar och mycket mer. Resan gör vi tillsammans med 

Falbygdens fågelklubb. Kostnaderna 

har stigit mycket och man får räkna 

med att prislappen för helgen landar på 

cirka 2000 kronor. Anmälan sker till  

Kent-Ove Hvass, 070-3939682 eller 

kentove.hvass@telia.com senast 

fredagen den 13 januari. Resan 

anordnas om tillräckligt många 

anmäler sig och om det finns ledare 

och att vi kan samåka. 

 

 

 
Sångsvan 

Foto: Kent-Ove Hvass 

 



 

Höstens studiecirklar och workshops: 
 

7 september 19.00 Nybörjarcirkel 
Detta är en cirkel för dig som är ny på fåglar, eller dig som vill uppdatera dig inför hösten. Vi 

kommer lära oss grunderna i att känna igen en fågel till utseende och läte. Hur utrustningen 

ser ut (kläder, kikare och kameror) och vilka böcker och appar som är bra. Vi kollar även på 

vilka ställen som är bra att skåda på i Skaraborg och landet.  

Eventuella frågor till Kent-Ove Hvass 070-3939682 eller kentove.hvass@telia.com. 

Det finns också möjlighet att ansluta till cirkeln när som, kontakta då Kent-Ove för datum till 

nästkommande träff.  

 

23 oktober 10.00-15.00 Workshop Artportalen 

Vi kör en workshop med en lättare genomgång på hur artportalen fungerar, hur man gör för 

att rapportera och hur man ser sina obsar. Dagen kommer hållas i klubblokalen och ansvarig 

för den är Kent-Ove Hvass. 

 

 
 

Bild på artportalens logga 

20 november 10.00-15.00 Birdlife 
Vi kör en workshop där vi kollar närmare på vad man kan hitta för information på Birdlifes 

hemsida. Vi kollar också in sidan svenskafagellokaler.se, ser vad den har att erbjuda och lär 

oss hitta i den. Dagen kommer hållas i klubblokalen och ansvarig för den är Kent-Ove Hvass. 

 
Bild på svenska fågellokalers logga 



 

Övriga aktiviteter: 
 

16 november 18.00 Städning i klubblokalen 
Tillsammans hjälps vi åt att städa, rensa och plocka i vår klubblokal. Klubben kommer även 

bjuda på lite fika under kvällen. Välkomna! 

 

14 december 19.00 Luciamys 
Klubben bjuder in till lussefika i klubblokalen. Vi kommer under kvällen även göra egengjord 

fågelmat, både för att ta med sig hem och för att ha till våra publika matningar. Välkomna! 

 

Årsmöte 2023: 
 
Årets årsmöte kommer äga rum den 22 februari 2023 kl. 18.30 i Däldernas kapell. Mer 

information kommer närmare per mejl, hemsida och facebook.  

 

 

 

Årets 

föredragshållare är 

Sofie Stålhand och 

Malin Herin från 

Naturum 

Hornborgasjön. 

Temat kommer bli 

”Året vid 

Hornborgasjön  

och vad som  

händer år 2023”.  
 

 

 

 
Bild på naturum 

Foto: Kent-Ove Hvass 

 



 

Lite smått och gott: 
 

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 eller vill vara 

med och delta, kontaktar du Åke Abrahamsson på 070-6602453. 

 

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 070-5425048. 

 

Projekt Tornfalk har under sommaren ringmärkt 110 ungar i Skövdeområdet. Det blev 12 

pilgrimsfalksungar i Skaraborg och berguvsgruppen gick tyvärr lottlöst och hittade ingen 

unge!  

 

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  

Målad -100kr  

Kontakta Kent-Ove Hvass vid intresse på 070-3939682 eller kentove.hvass@telia.com. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Har du förslag eller önskemål på resor, aktiviteter och studiecirklar för kommande vår och 

höst, hör gärna av dig till Edvin Klein, 076-7931312 eller edvin_klein@outlook.com.  

 

Nu hoppas vi på en trevlig säsong och att vi ses ute i markerna 

Hälsningar Styrelsen för Skövde fågelklubb 

mailto:kentove.hvass@telia.com
mailto:edvin_klein@outlook.com

