Höstprogram 2014.

Enkelbeckasin

Aug. – Nov. Ringmärkning.
Som tidigare år bedriver bedriver klubben ringmärkning vid Ralångens fågelstation.
Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om svårbestämda fågelarter och det rör sig
då företrädesvis om olika tättingar.
Beroende av väder sker detta Lör. eller Sön. Vill du vara med och hjälpa till vid
ringmärkning, ring Mats Thorin 038041158 eller 0702628798.
Aug. – Nov. Havsfågelskådning.
En stående programpunkt där vi ännu inte har lyckats fullt ut, men vid de rätta
väderförhållandena ringer vi ihop ett gäng och drar mot västkusten för att skåda
havsfågel och de rätta väder förhållandena är hård (storm) V-Nv under några dagar.
En icke bindande intresseanmälan kan göras till, Peter Hörenius 038045249,
0702304198. Håll koll på hemsidans forum vid hårda västliga vindar.
20 sept. Kryssarresa.
En resa mot ännu okända mål, någon udda vadare kanske rastar så försöker fylla en
bil med kryssugna. Anmälan till Peter Hörenius senast 17/09 på telefon 0702304198.

25-26 Okt. Höstresaresa.
Vi hoppar över Skåne detta år och ställer resan mot Öland som genom åren har
bjudit på oräkneliga kryss för flera av de som varit med. En tvådagarsresa och vi
övernattar på något vandrarhem i närheten. Anmälan till Björn Malmgren Tele
0705654833 senast 19/10. Mer information till anmälda kommer på forum eller via
mail.
1-2 November. Smålandsrallyt.
Kan vi detta år nå den magiska gränsen på 100 arter, det gäller nog då att alla ställer
upp och som vanligt samarbetar vi som ett rapportområde. Samanställning sker via
svalanrapport eller genom Mats Thorin 038041158 eller 0702628798.

27 November. Klubbträff. 18:30
Björn Karlsson kommer att visa bilder från året som gått, det blir några rariteter, en
hel del från vår/försommar på Ölands norra udde och ett nyfunnet intresse, framför
allt fjärilar men även andra insekter något som vi alla umgås med dagligen, en del
otrevliga, en del otroligt vackra. Vi träffas i klubblokalen och fikar för en tia.

Sälgskimmerfjäril.
11 Januari 2014. Vinterresa.
Om Tåkerns is bär ämnar vi genomföra en resa dit, skäggmesar i överflöd och
kanske någon sällsynt övervintrare förutom en fantastisk miljö som man andra tider
på året inte når. Vill du följa med, hör av dig till Björn Karlsson 0706070321

22 Januari 2014. Årsmöte. 18:30
Klubben håller sitt årsmöte med årsmötesförhandling med bildvisning.
Lokalen är Sealed air:s konferensrum och under kvällen bjuder klubben på fika.

Kustlabb.
Finns det önskemål för programmet 2015 (resmål och tid) anmäl gärna detta till
Björn, Björn eller Peter.
Bilderna i detta program är tagna av Björn Karlsson.

Medlemsavgift 2014. Vuxen 100: - Barn 50: - Familjemedlem 10: Klubbens plusgiro är 86 00 61-1
Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida www.hoglandsobsar.se.
Du rapporterar väl in dina observationer på Svalan? www.artportalen.se/birds/
Adressändringar skickas till Peter Hörenius peter.horenius@gmail.com

Studiefrämjandet är samarrangör till Aneby Ornitologiska Klubbs olika arrangemang
och aktiviteter.

