Höstprogram 2016.
Sept. – Nov. Ringmärkning.
Som vanligt 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.

Vassångare M Thorin.

Sept. – Nov. Havsfågelskådning.
Redan har det blåst rejält på västkusten, liror, stormfåglar, havssulor mm har setts de
blåsiga dagarna. Vi ger oss inte så denna programpunkt är stående. Det blir snabba
beslut om ev. resa så en icke bindande intresseanmälan kan göras till, Peter
Hörenius 0702304198.
Håll koll på hemsidans forum vid hårda västliga vindar.

18 sept. Höstresa.
En endagsresa till fåglarna, det blir tidig avfärd och trolig sen hemkomst. Dagen får
visa vart det bär men som sagt blir mot det som verkar bäst för dagen. När dagen
närmar sig, håll utkik i vårt forum vart det bär av. Om du vill åka med, ring Peter
Hörenius 0702304198 senast 15/9.

Kärrsnäppa.

3 Nov. Bildvisning klubblokalen.
Göran Gustavsson visar bilder
från en Sydafrikaresa.
Vi träffas i klubblokalen 18:30
Vi fikar som vanligt för en tia.

Blek blåkråka.

5-6 Nov. Smålandsrallyt.
Vi har ännu inte nått den magiska gränsen på 100 arter under en helg så som vanlig
gäller att så många som möjligt hjälps åt. Kanske även en stänkare kan dyka upp i
Sommen, Ralången eller Solgen.
Vi jobbar på som ett rapportområde även detta år och samanställning sker via
”artportalen” eller genom Mats Thorin 038041158 eller 0702628798.

Blåstjärt, kan det bli en ny Höglandsart.

1 Dec. Klubbträff. 18:30
En ännu ej bestämd bildvisning, eventuellt blir det från en Bulgarienresa från hösten
eller om någon klubbmedlem har bilder att visa. Vi fikar som vanligt för en tia.

Stäppörn.

14-15 Jan. 2017. Vinterresa.
En nygammal tradition där vi åker iväg på en tvådagars årskryssar-resa. Det troliga
blir väl söderut med en övernattning på något skånskt vandrarhem. Lite förberedelser
behövs så vi måste ha in anmälan senast 9/1 till Björn Malmgren 0705654833.

Utter.
26 Jan. 2017. Årsmöte. 18:30
Klubben håller sitt årsmöte med årsmötesförhandling med bildvisning.
Lokalen är Sealed air:s konferensrum och under kvällen bjuder klubben på fika.

Finns det önskemål för programmet 2017 (resmål och tid) anmäl gärna detta till
Björn, Björn eller Peter.

Medlemsavgift 2017. Vuxen 100: - Barn 50: - Familjemedlem 10: Klubbens plusgiro är 86 00 61-1
Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida. http://wp.hoglandsobsar.se/
Du rapporterar väl in dina observationer på Artportalen? www.artportalen.se/birds/
Adressändringar skickas till Peter Hörenius peter.horenius@gmail.com

