Höstprogram 2015.
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.
Sept. – Nov. Havsfågelskådning.
Tänk vad roligt det vore om det någon gång kunde träffa rätt med en västlig storm och ledig
helg. Om så inträffar så står vi beredda att resa till västkusten för havsfågelskådning, tretåig
mås, havssulor och labbar mm. passerar i mängder och kanske en liten raritet kan kryssas.
En icke bindande intresseanmälan kan göras till, Peter Hörenius 0702304198.
Håll koll på hemsidans forum vid hårda västliga vindar.

Mindre Lira vid Glommen.

26-27 sept. Höstresa till Öland.
I år åker vi till Öland, vi planerar att övernatta på Ås vandrarhem och behöver därför få in
anmälan snarast dock senast 21sept. Anmälan till Björn Karlsson 0706070321.

24 Okt. Kryssarresa.
Peter tar oss på en resa mot ännu okända mål. Om det huserar någon raritet i någonstans
åker vi och tittar på den. Om du vill åka med, ring Peter Hörenius 0702304198 senast 22
Okt.

31 Okt.- 1 Nov. Smålandsrallyt.
Det är i år det gäller att nå den magiska gränsen på 100 arter, helgen ligger så tidigt som
den någonsin kan och med lite tur finns en hel del rastande fåglar kvar. Vi jobbar på som ett
rapportområde även detta år och samanställning sker via ”artportalen” eller genom Mats
Thorin 038041158 eller 0702628798.

Rastande sjöfågel i Bodasjön.

26 Nov. Klubbträff. 18:30
Nu är det dags, en återblick från våra resor till Israel, där vi plockat ut det bästa från åren vi
varit iväg. Vi träffas i klubblokalen och fikar för en tia.

Björn, just dissad av en knicke”DICK”

och en svårt höjdsjuk Indiana Peter Jones.

Rovfågelspaning i Eilat mountains.

3 Jan. 2016. Vinterresa.
Nu har säkert någon raritet upptäckts övervintra om så är fallet så åker vi för att titta på
denna annars går resan västerut. Anmälan till Björn Malmgren 0705654833 senast 30/12
21 Jan. 2016. 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 2016 (resmål och tid) anmäl gärna detta till Björn, Björn
eller Peter.

Medlemsavgift 2015. 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

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

