
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 på hökugglan från Trädgårdsstaden 

Foto: Kent-Ove Hvass 

http://www.skovdefagelklubb.se/


 

Vårens innehåll: 
 
27 januari- 30 januari Vinterfåglar inpå knuten 
 
15 februari 19.00 Djupdyk i svanar och gäss 
 
22 februari 18.30 Årsmöte Däldernas kapell 
 
26 februari 05.30 Gåsräkning 
 
26 februari 10.00-15.00 Hornborgaseminarium 
 
3 mars 17.00 Ugglelyssning 
 
5 mars 05.15 Gåsräkning 
 
12 mars 05.00 Gåsräkning 
 
15 mars 19.00 Djupdyk i änder 
 
18 mars- 16april Tranvår vid Hornborgasjön 
 
19 mars 04.45 Gåsräkning 
 
29 mars 19.00 Månadsmöte 
 
12 april 19.00 Djupdyk vadare 
 
22 april 06.00 Torsö 
 
26 april 19.00 Månadsmöte 
 
6 maj Fågeltornskampen 
 
7 maj Fågelskådningens dag 
 
7 maj 07.00 Hornborgasjön runt 
 
10 maj 19.00 Djupdyk sångare 
 
18 maj- 21 maj Blekinge 
 
20 maj- 21 maj Outdoor festival  
 
27 maj 05.30 Munkängarna, Kinnekulle 
 
31 maj 19.00 Månadsmöte 
 
4 juni 22.00 Skådarskola 
 
10 juni- 11 juni Artrally 
 
14 juni 22.30 Nattskärrelyssning 
 
30 augusti 19.00 Månadsmöte 

 

Bild från torsdagsgruppen  

Foto: Jeanette Astin 



 

Kallelse till Skövde Fågelklubbs årsmöte 

22 feb 2023 Kl. 18:30 i Däldernas Kapell 

 
Välkommen till vårt årsmöte. Denna inbjudan skickas i programmet, per mail, om styrelsen har 
tillgång till mailadress. Annars går kallelsen ut per post.  
 
När årsmötesförhandlingarna är avklarade kommer vi att få veta mer om traktens främsta 
fågelparadis: Hornborgasjön. Sofie Stålhand, länsstyrelsens platschef vid Naturum, och 
naturumföreståndaren Malin Herlin, kommer att berätta om den senaste tidens utveckling och om 
vad som händer vid sjön under året som kommer. 
 
Var alltså välkommen till årsmötet! 
 

Dagordning  

§1 Mötet öppnas  

§2 Val av årsmötesordförande  

§3 Val av årsmötessekreterare  

§4 Val av två justeringspersoner  

§5 Godkännande av kallelse och dagordning  

§6 Verksamhetsberättelsen  

§7 Kassaberättelsen  

§8 Revisionsberättelsen  

§9 Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning  

§10 Valberedningens förslag till funktionärer  

§11 Val av styrelseledamöter för 2023–2024  

§12 Val av styrelsesuppleanter för 2023  

§13 Val av övriga funktionärer för 2023 

§14 Val av två revisorer för 2023  

§15 Val av två revisorssuppleanter för 2023 

§16 Val av valberedning för 2023 

§17 Medlemsavgiften 2023  

§18 Övriga frågor  

§19 Mötet avslutas  

  

Skövde februari 2023 

Styrelsen för Skövde Fågelklubb 
 

 

Bild på utkikstornet vid Fågeludden  

Foto: Edvin Klein 

 



 

Vårens månadsmöte: 

 
29 mars 19.00 Lennart Sundh 
Välkomna till en kväll i klubblokalen. Vi tar del av varandras roliga och trevliga 

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

vara. Efter en snabb fika tar vi del av Lennart Sundhs bilder och föredrag. Välkomna! 

 

26 april 19.00 Linnea Johansson 
Välkomna till en kväll i klubblokalen. Vi tar del av varandras roliga och trevliga 

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

vara. Efter en snabb fika tar vi del av fotografen Linnea Johanssons bilder och föredrag. 

Välkomna! 

 

31 maj 19.00 Paradissjön 
Välkomna till en kväll ute vid Paradissjön. Vi startar upp en eld om vädret tillåter, där 

klubben bjuder på korv med bröd. Vi kollar fågellivet i sjön och tar del av varandras roliga 

observationer från den senaste tiden. Som traditionen säger, kommer Claes Astin och läser 

några passande dikter för oss denna kväll. Välkomna! 

 

30 augusti 19.00 Niclas Pettersson 
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 Niclas Petterssons bilder och föredrag. 

Välkomna! 

 

Bild på från månadsmötet vid Paradissjön 2022  

Foto: Edvin Klein 

 



 

Gåsräkningar tre söndagar i följd: 

 

I vår räknar vi som tidigare gässen vid tre tillfällen, under söndagsmorgnar. Vi samlas vid 

Logården för vidare färd ut till punkterna runt sjön och sammanställer sedan resultatet till en 

härlig frukost.  

 

Vi börjar räkna den 26 februari om snötäcket inte är alltför djupt och räknar sedan tre 

söndagar i sträck. (* ställs in, beroende på hur långt våren kommit). På detta sätt kan vi ännu 

bättre än tidigare samordna våra räkningar med den nationella inventeringen. Veckan före 

respektive räkning skickas mail om vad som gäller – anmäl dig gärna till Mikael Holst, 

mrmholst@gmail.com, 0735 694119 för att veta säkert vad som gäller.  

 

Datum för vårens gåsräkningar är följande: 
 

26 februari 05.30* 

5 mars 05.15 

12 mars 05.00 

19 mars 04.45* 

 

Bild på från en av höstens gåsräkningar  

Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

mailto:mrmholst@gmail.com


 

Vårens aktiviteter: 
27 januari- 30 januari Vinterfåglar inpå knuten 
Birdlife Sverige bjuder återigen in till deras stora evenemang Vinterfåglar inpå knuten. Under 

detta evenemang räknas fåglar från matningar i Sveriges alla hörn.  

Du kan välja att räkna fåglarna vid din matning när som helst under perioden 27-30 januari. 

Du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Vi i Skövde fågelklubb 

kommer självklart vara med och räkna matgästerna vid vår publika matning vid Paradissjön. 

Mer information om eventet hittar du på www.vinterfaglar.se.  

 

26 februari 10.00 Hornborgaseminarium 
Hornborgasjöns fältstation bjuder in till en dag inne på Doppingen vid Naturum 

Hornborgasjön. Fältstationen presenterar sin verksamhet och resultat från året som gått. Det 

bjuds på mat och därför behöver du anmäla dig senast 22 februari till Åke Abrahamsson på 

070- 6602453. Fältstationen firar även 40-årsjubileum vilket kommer prägla denna dag. 

Varmt välkomna! 

 

3 mars 17.00 Ugglelyssning 

Vi samlas vid Billingehovs parkering 17.00 för att ta oss vidare ut i ugglemarkerna i vårt 

närområde. Är det för dåligt väder denna kväll, så har vi en reservkväll där vi kommer hålla 

aktiviteten i stället. Denna kväll är den 10 mars 17.00. Så håll koll på klubbens hemsida och 

facebooksida när vi närmar oss. Då det är där vi kommer meddela om det blir reservdagen 

istället. Välkomna! 

Slaguggla  

Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

http://www.vinterfaglar.se/


 

 

18 mars – 16 april Tranvår 

Mellan den 18 mars och den 16 april är det dags för årets transäsong vid Hornborgasjön. 

Under säsongen kommer det bjudas på många aktiviteter kring sjön. Det kommer att finnas 

föreläsningar, en fotoutställning och mycket annat. Vi i Skövde fågelklubb kommer 

tillsammans med Falbygdens fågelklubb stå som värdar vid Trandansen mellan 10.00-14.00, 

ha hand om några exkursioner och stå som kvällsguider. Tranorna kommer även räknas varje 

kväll under denna period. Mer information om denna tid kommer finnas på klubbens hemsida 

och facebooksida, men också på Naturum Hornborgasjöns hemsida.  
Varmt välkomna att hjälpa till under denna härliga tid! 

 
 

22 april 06.00 Torsö 
Vi samlas 06.00 vid Billingehovs parkering för att ta oss vidare ut mot Torsö. Vi besöker ett 

gäng lokaler på ön och hoppas på arter som storlom. Ta med fika till denna tur. 

Leder gör Per-Olof Bengtsson, har du några frågor eller funderingar når ni honom på  

070-5248395. Välkomna! 

 

6 maj Fågeltornskampen 
Återigen är det dags för fågeltornskampen där Birdlife Sverige står som arrangör. De senaste 

åren har torn från Mariestad kommun och Hornborgasjön varit med och tävlat. Kanske är det 

dags för ett torn i Skövde att vara med? 
Tävlingen startar klockan 05.00 på lördagen och avslutas klockan 13.00. Laget ska bestå av  

3- 8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst 

två måste höra, eller se arten, för att den ska få räknas. Det behöver inte ske simultant på 

samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om 

arten dyker upp igen. Mer information hittar du på 

www.artrally.birdlife.se/Event/fageltornskampen-2023. 

 

Tranor  

Foto: Kent-Ove Hvass 

 

http://www.artrally.birdlife.se/Event/fageltornskampen-2023


 

7 maj Fågelskådningens dag 
Under Fågelskådningens dag arrangerar BirdLife Sveriges regionalföreningar och lokala 

fågelklubbar publika aktiviteter. Vi i Skövde Fågelklubb kommer under denna dag ha 

aktiviteten ”Hornborgasjön runt” 

 

7 maj 07.00 Hornborgasjön runt 
Vi börjar med att besöka Fågeludden där vi samlas på parkeringen 07.00. Efter Fågeludden 

fortsätter vi runt sjön och besöker ett gäng av de lokaler som finns. Vi ser vad det finns för 

arter på varje lokal och räknar ihop hur många arter vi får ihop på en dag. Ta med fika till 

denna dag. Leder gör Edvin Klein. Välkomna! 

Bild på från Hornborgasjön runt 2022 

Foto: Edvin Klein 

18- 21 maj Blekinge 

Vi gör en längre resa ner till Blekinge och ser vad det kan erbjuda. Vi åker ner tidigt torsdag 

morgon och kommer hem söndag kväll. Vi besöker lokaler som Torhamns udde och 

Utlängan. 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 28 april. Resan anordnas om tillräckligt många 

anmält sig till resan.  

 

20maj- 21maj Sweden Outdoor Festival 
Sweden Outdoor Festival i Skövde arrangeras nästa gång 20-21 maj 2023. Festivalen är en 

helg för den aktive och nyfikne med spännande prova-på-aktiviteter, friluftsmässa, 

föreläsningar, tävlingar, mat och mycket mer. Mer information läggs ut närmare på klubbens 

facebook och hemsida. 

 

 

 



 

27 maj 05.30 Munkängarna 
Vi samlas vid Billingehovs parkering 05.30 för att ta oss vidare mot Kinnekulle och 

Munkängarna. Vi går en runda i Munkängarna och lyssnar på de fåglar som finns i området. 

Med tur får vi höra en mindre flugsnappare. Ta med fika till denna tur.  

Leder gör Edvin Klein. Välkomna! 

 

4 juni 22.00 Skådarskola nattsångare  
Detta är en aktivitet som Naturum Hornborgasjön anordnar tillsammans med oss i Skövde 

Fågelklubb. Turen leds av Kent-Ove Hvass och mer information kommer ut på 

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

 

10 juni- 11juni Artrally 
Skövde fågelklubb bjuder denna helg in till ett artrally inom kommunens gränser. Mer 

information om denna tävling kommer att publiceras på klubbens hemsida, facebooksida samt 

med ett utskick i vår mejllista, men boka in datumen redan nu! 

 

14 juni 22.30 Nattskärrelyssning 
Vi samlas vid Billingehovs parkering 22.30 för att ta oss vidare ut till nattskärrornas rike, 

Skövde skjutfält. Vi hoppas att både få se och höra dem. Leder denna kväll gör Per-Olof 

Bengtsson. Välkomna! 

 

 
 

Bild på från turen till Munkängarna 2022 

Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

 

 

 

http://www.hornborga.com/


 

Vårens studiecirklar: 
 

Djupdyk i en artgrupp 
Under våren kommer vi att ses i denna cirkel en gång i månaden i klubblokalen och lägga 

fokus på en artgrupp i taget. Vi kommer att titta närmare på arterna, se hur vi känner igen dem 

och hur vi skiljer dem åt. Tillsammans kommer vi att räta ut de eventuella frågetecken vi har 

kring respektive artgrupp.  

Leder gör Edvin Klein och vid eventuella frågor och funderingar kontaktar du Edvin på  

076-7931312 eller Edvin_klein@outlook.com. Välkomna! 
 

Datum och artgrupp: 
15 februari 19.00 Svanar och gäss 

15 mars 19.00 Änder 

12 april 19.00 Vadare 

10 maj 19.00 Sångare 

 
 Kärrsnäppa 

Foto: Kent-Ove Hvass 

 
Ugglor 
Redan den 11 januari startade denna cirkel upp. Under denna cirkel kommer vi titta närmare 

på vilka arter som finns i Sverige men även i Europa. Var hittar man ugglor, hur låter de, hur 

ser de ut, hur ser miljön ut där dom finns och var i närheten av Skövde kan du se eller höra 

dem.  Om du vill vara med under denna cirkel, kontakta Kent-Ove på 

kentove.hvass@telia.com eller 070-3939682. 

mailto:Edvin_klein@outlook.com


 

Fågeltävling och upptäckarpris: 
 
Skövde fågelklubb bjuder in till två olika tävlingar under 2023.  

 

Fågeltävling 
Vem kan se flest fågelarter inom Skövde kommuns gränser år 2023? Vi kommer använda oss 

av artportalens sidor för att se vem som sett flest arter.  Du kommer kunna se och hålla dig 

uppdaterad på denna länk: 

https://www.artportalen.se/List/Top/User/F%C3%A5glar/2023/Kommun/Sk%C3%B6vde/An

ySite. 

Den som vinner kommer på årsmötet 2024 få ett presentkort på naturbutiken.  
 

Upptäckartävling 
Den 2 mars 2021 fick Skövde kommun sin senaste nya art för kommunen. Då hittades det en 

rödhalsad gås vid sjön Östen. Nu tycker vi att det är dags igen! Därför vill vi i Skövde 

fågelklubb uppmuntra till att vara ute och leta nya arter i kommunen. Hittar du en ny art 

kommer du belönas med ett presentkort på naturbutiken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nötskrika 

Foto: Kent-Ove Hvass 

 

https://www.artportalen.se/List/Top/User/F%C3%A5glar/2023/Kommun/Sk%C3%B6vde/AnySite
https://www.artportalen.se/List/Top/User/F%C3%A5glar/2023/Kommun/Sk%C3%B6vde/AnySite


 

Lite smått och gott: 
 

Under vår och höst genomförs simfågelräkningar i Hornborgasjön, där ett flertal 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 eller Edvin 

Klein på 076-7931312. 
 

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 070-3936982 eller kentove.hvass@telia.com. 

 

Klubben är också i behov av material att bygga holkar av, har du material som du vill bli av 

med eller skänka till oss i klubben, tar vi tacksamt emot det! 

 

mailto:kentove.hvass@telia.com


 

Kontakt styrelsen: 
År 2022-2023 
 

Ordförande    Kent-Ove Hvass 

    070-3939682 

    kentove.hvass@telia.com 

 

Vice ordförande    Per-Olof Bengtsson 

    070-5248395 

    pob102@hotmail.com 

 

Kassör    Per-Olov Guldbrand 

    073-5674058 

    perolov.guldbrand@gmail.com 

 

Sekreterare    Edvin Klein 

    076-7931312 

    edvin_klein@outlook.com 

 

Medlemsansvarig   Jeanette Astin 

    073-0269402 

    jeanette.astin@gmail.com 

 

Övriga ledarmot   Mikael Holst 

     073-5694119 

     mrmholst@gmail.com 

 

     Janne Pettersson 

     070-2037879 

     jannepettersson.64@gmail.com 

 

Suppleanter    Anki Järnstedt 

     070-8186855 

     anki.jarnstedt@gmail.com 

 

     Carl Beskow 

     076-8348466 

     infrakonsultcb@telia.com 

 

Medlemsavgift   Ungdom under 16år 75kr 

     Enskild medlem 150kr 

     Familjemedlem 200kr 

Betalning    Bankgiro: 489-7930 

 

Adress    Norra Bergvägen 21, Skövde 

 

Artportalen    Edvin Klein 

 


