SVARTHAKEN
Meddelande från Falbygdens Fågelklubb –
Mars 2018.

Hornborgasjöns utlopp fångat i samband med en av fyrtionio!
utflykter med daglediga som det blev under förra året. Evert
Arnoldsson har målat den fina akvarellen som är något beskuren på
bredden för att passa formatet.

Det är segt….
Vi har nu varit av med vår lokal sedan i början av november och äntligen ser vi
kanske slutet. Mitten av mars som sämst har man sagt och vi hoppas förstås att
det håller. Det är inte slut med detta förstås för då skall vi flytta tillbaka. Vårt
bohag är inrymt i ett lagerhotell nere på Marjarpsområdet och för att få ordning
på detta krävs en omfattande logistik. Och del nya tankar när det gäller
möbleringen.
Gällande holkpriser
Småfågelholkar kostar 50 kronor.
Starholkar kostar 60 kronor.
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 120 kronor.
Margarinmatare 25 kronor.
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge Sundén, tfn
0515-80592.
Mekelmäss 2018
Nu är det snart dags igen. Ja, det är väl mer än ett halvår kvar till månadsskiftet
september – oktober men det är snart dags att anmäla sig. ”The same
procedure as last year” brukar ju en känd nyårsgrevinna utbrista och det får väl
gälla även för oss. Varför bryta ett vinnande koncept? Förra årets helg var ju
mycket lyckad ur många synvinklar. Bra antal besökare, god försäljning och
många av föreningens medlemmar som hjälpte till. Just det sista får vi hoppas
gäller även i år. De av föreningens konstnärer som har ställt ut de senaste åren
kommer att få en särskild inbjudan. Det finns kanske andra medlemmar som har
idéer och som vill haka på, Tveka inte att höra av er, nyheter behöver vi alltid.
Lennart tfn 0515-10111. friggeraker@spray.se
Vi välkomnar följande nya medlemmar:
Gunnar Nilsson Åsberga Friggeråker
Bo Sundwall, Ann-Sofi Jeppson Skaraborgsgatan 14, Stenstorp
Rapportera dina fåglar på Artportalen.

Många tycker att det svårt att använda verktyget Artportalen för sina
fågelobservationer. Det kan bli så väl att vi ordnar en minikurs i detta
ämne. Hör av dej till Åke tfn 0515-72042.

En bok ni inte kan vara utan”Hornborgasjön” av Torbjörn Skogedal
Hornborgasjön är förärad en lång rad böcker; från Gustav Kolthoff, Rudolf
Söderberg, Harald Schiller till Hans Nyström och så vidare. Och nu Torbjörn
Skogedal! Detta är en bok som jag ser som något slags slutpunkt på den långa
raden därför att hans bok om Hornborgasjön knappast går att överträffa.
Hornborgasjön är förvisso en av Nordeuropas finaste fågelsjöar så boken måste
med nödvändighet handla mycket om fåglarna men den är så mycket mer. Det
går inte att isolera en enda del utan det handlar alltid om helheten. Detta vet
författaren och därför berättar han även om Hornborgabygden som i sin tur
också är kultur och historia. Allt detta ryms på de 240 sidorna som boken
omfattar. Även floran får sin berättigade del. Boken är väldigt mycket
Hornborgasjön av i dag; Den så ofta upprepade och dystra historien om
sänkningarna som började i tidig 1800-tal går förstås inte att gå förbi helt men
det är välgörande lite av den. Torbjörn är fotograf och styrkan finns i bilderna
som stöds av en informativ och samtidigt personlig text som bidrar till att skapa
en fin balans. Att framhålla någon särskilt av alla dessa fantastiska bilder går
förstås inte men på sidan 230 finns ett vinterlandskap som inte står Carl Larsson
efter, inte en pixel sitter fel. Denna bok är en kulturgärning som kommer att ha
sin givna plats under lång tid framöver, och den går att få tag på där böcker
säljs. Dessutom i Naturum när man öppnar där under våren. ”Officiell”
presentation blir det den 17 mars i Trandansen.
Ytterligare en bokutgivning.
Ingemar Hedihn, välkänd Falbygdskonstnär och ornitolog, har i dagarna kommit
ut med en bok som handlar om ornitologen och konstnären, ja just det –
Ingemar Hedihn. Vi skall återkomma längre fram till denna utgåva med spänning
och intresse. Vi minns den förnämliga boken Horisontens öga som Örjan
Nyström skrev och Ingemar Hedihn illustrerade och som utkom för några år
sedan.
Hemsidan!
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om sådant
som är på gång. Antalet tranor för dagen är en info som ni till exempel hittar på
vår hemsida. Dessutom finns en direktlänk till Falköpings kommun i Artportalen,
det är mycket värdefullt. Alla kan bidra med innehåll av många slag. Adressen är
WWW.fagelkubben.se.

Naturradio
Sedan ganska lång tid tillbaka finns ett inslag i Radio Falköping som heter
Naturen i Fokus. Det kan man lyssna på den första måndagen i varje månad i det
program som heter tio i tolv. Repris senare samma dag. Aktuellt från
Falbygdsnaturen är temat och det är Åke Abrahamsson som gör programmet.
Ratta in 90,8 MHz så kommer ni rätt.
Ny adress?
Det är ytterst angeläget att du meddelar oss din nya adress om du flyttar. Det är
först och främst Lennart Friggeråker som behöver få denna information. Någon
annan möjlighet än information från dej finns inte för oss att få reda på detta.
Adress mm hittar du längst bak.
Dragningslista medlemslotter vid Falbygdens Fågelklubbs årsmöte
den 26 januari 2018.
Lottnr. Namn
Vinst
222
Emma Wieland
Ängel i borstat stål
26
Inge Olsson
Graal
149
Erik Friggeråker
Blå glasvas
35
Kitty Bakker
Presentkort Granngården
50
Margot Svensson
Trantavla
31
Gerd Sundén
Foto Rödräv
132
Tor Leigård
Akvarell Näckrosor
187
Arnold Liljegren
Foto Svalbard
158
Olof Johansson
Presentkort Naturkompaniet
241
Bosse Kjellén
Presentkort Mösseberg
201
Brita Larsson
Tavla KAX
57
Per Magnusson
Bok Brutus Östling
115
Kristian Kjellberg
Bok ”Ett vildare liv”
94
Ulf Petersson
Bok ”Naturen i Tranemo”
220
Christina Larsson
Tavla av L. Friberg
91
Helge Sundén
Tavla Ingemar Tinnert
89
Birgitta Danielsson
Ostpåse
233
Christer Larsson
Trebent pall
140
Roland Lindberg
Foto Svalbard
125
Jan Waltersson
Jordnötter+matare
237
Per Magnusson
Keramikfår
194
Per-Ove Svensson
Plåttermos

99
Ingrid Magnusson
Tovad tavla
201
Christer Larsson
Glasfisk
98
Christina Larsson
Ryggsäck
113
Per-Arne Arulf
Foto ”Lejon”
55
Lisbeth Eriksson
Bok ”Ottenby”
Tack alla ni som deltagit i vårt medlemslotteri och ett särskilt tack till er som
har skänkt vinster till lotteriet.

Utflykter för daglediga
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter i vår. Intresset avgör hur
mycket och hur länge. Ni som är intresserade av att titta på fåglar i skog och
mark bör hänga med på detta. Såväl gamla som nya deltagare hälsas alltid varmt
välkomna. Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag förmiddag
från tidigast sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Det hela bygger på att
hitta fåglarna tillsammans – var och en efter sin förmåga. Några förkunskaper
behövs egentligen inte. Anita Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela
och de är ciceroner. Samling är på Fredriksbergskyrkans parkering och Anita har
tfn 0515 - 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. Ta
kontakt med Anita eller Kenneth om det finns tveksamhet om vädret.
OBS Ta med fika och kläder efter väder gäller!
Håll ögonen på hemsidan för att se om starttid eventuellt har ändrats.

Här är programmet för hela 2018.
Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt
har vi ingen anmälan numera. Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans parkering
(övre delen av Wetterlinsgatan) om inte annat sägs under respektive
programpunkt. Ta alltid med fika och kläder efter väder gäller. Om resa sker
med privatbilar kan chauffören ta ut 18 kronor per mil i reseersättning som
delas av dem som åker i bilen. Det finns ett smultronställeprogram även detta år
som ni får tillsammans med Svarthaken i detta utskick. Det handlar således om
det programblad som vi, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet, gör ihop
med anledning av skriften ”Smultronställen” som utkom för en hel del år sedan.
Programpunkter i Smultronprogrammet som har ledare från
Naturskyddsföreningen finns i vårt program endast med rubrik och ledare
angivna. Texten i övrigt finns i Smultronprogrammet.
Tanken och meningen med programarbetet denna gång har varit att minska
antalet aktiviteter i det allmänna programmet.

Grundregeln är alltid att vi skall erbjuda programpunkter som tilltalar våra
medlemmar. Det innebär att vi minskar utflykterna i närområdet eftersom det
är vad ”onsdagsgruppen” i första hand sysslar med.
Sugen på att ut och resa? Välkände Kent Ove Hvass ordnar tre
fantastiska resor i sommar;
Toscana i Italien den 5 maj till den 12 maj.
Stekenjokk den 24 juni till 1 juli.
Vadehavet i Danmark den 4 augusti till den 10 augusti.
Mer information på Skövde Fågelklubbs hemsida. Kent Ove har
följande mailadress kentove.hvass@telia.com
Hornborgasjöns utlopp - lördagen den 10 mars klockan 08.00.
Detta har inte riktigt slagit in fullt ut de senaste åren på grund av att
vintern inte har sett ut som förväntat. Tanken är, att om det har varit
kraftig isläggning är utloppet den bästa platsen för nyanlända
simfåglar och en härlig vårkänsla efter vinterns vedermödor. Man
skall tänka sig vackra salskrakehanar som ligger som klistrade intill
iskanten. Dessutom blir det lite skådning runt sjön. Åke Abrahamsson
leder det hela och vi är ute till cirka 13.00. Åke har tfn 0515-726042.
Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte.
Söndagen den 11 mars klockan 14.00 i Varnhemsgården som ligger
centralt i samhället nära kyrkan. Som vanligt med ett spännande föredrag innan
årsmötet tar vid. Tommy Järås berättar om Nidingens tretåiga måsar. Mycket
intressant. Åke, tfn 0515-726042, har alla upplysningar.
Vattenverket Borgunda - tisdagen den 13 Mars klockan 18.00.
Se Smultronprogrammet. Tor Leijgård ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83 82.
Lördagen den 17 mars öppnar Trandansen sina portar för säsongen.
Och därmed startar även vår guideverksamhet. Under helgerna i trantiden
hjälper våra fågelvärdar tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb
besökarna vid Trandansen och Fågeludden tillrätta.

Simfågelräkningar - hela våren!
Varje lördag under hela våren – från den 24 mars och fram till den 5 maj räknar
Hornborgasjöns fältstation Hornborgasjöns våtmarksfåglar. Detta sker inom ett
tiotal väl avgränsade områden. Det går alldeles utmärkt att hänga med och
hjälpa till. Ta kontakt med Åke Abrahamsson tfn 0515-726042 som även är en av
dem som räknar.
Månadsmöte i Friggeråkers Bygdegård även denna gång p g a våra bekymmer
med vår lokal. - tisdagen den 20 mars kl 19.00. Från byrålådan. Åke plockar
fram vad som kan finnas i förråden. Bilder från nära och fjärran både i tid och
rum. Välkomna. Om det är någon av er medlemmar som har goa bilder – gärna
från föreningsaktiviteter – så ta med dem på en sticka.
Vårens första ugglelyssning - fredagen den 23 mars kl 18.00 .
Vårens ugglelyssningar följer samma mönster som tidigare år.
Vi är hemma cirka 22.30 och vi kommer att hålla oss nära staden.
Tidpunkten är idealisk, solen går ner 18.31. Lennart Friggeråker leder.
Om vädret verkar tveksamt skall du ringa Lennart för exakt besked
om kvällen. Lennart har tfn 0515-10111.
Vårens andra ugglelyssning - fredagen den 6 april klockan 19.00.
Liksom vid den första kommer vi att hålla oss inom rimligt avstånd
från staden. Åke Abrahamsson leder. Om vädret är tveksamt skall du
ringa Åke för exakta besked om kvällen. Han har tfn 0515-726042.
Lördagen och söndagen den 7 och 8 april – Tranans helg Vid Trandansen.
Med centrum vid Trandansen genomför vi Tranans dag som numera heter
Tranans helg. Det nu välkända bruna tältet är på plats och till brädden fyllt av
aktiviteter i form av utställare och föreningar. Dessutom exkursioner
samt föredrag som blir i den nya entrébyggnaden Doppingen på
Fågeludden. Även nya aktiviteter för året att se fram emot.
Under veckan efter Tranans helg – till och med den 13 april - är det bildvisning –
föredrag i Doppingen klockan 18.00 varje kväll. Arrangörer är vi, SOF Bird Life
Sverige, Studiefrämjandet, Skövde Fågelklubb, VGOF, Hornborgasjöns
Fältstation, Hornborga Naturum med flera. Det går åt många händer som
hjälper till och Anita och Ingalill jobbar med detta. Räkna med att bli tillfrågad!
Vi skall dessutom hjälpa till med de omfattande barnaktiviteter som äger rum i
veckan efter tranans helg. Fler än 200 skolbarn per dag. Det behövs många goda
krafter. Samordnare är Katarina Bremsjö tfn 070-3085414.

Är du intresserad kan du höra av dej till Ingalill eller Åke så förmedlar vi
kontakten med Katarina. Ring tfn 0515-726042. Titta med fördel in på vår
hemsida.
Vårens tredje uggleyssning – fredagen den 13 april klockan 19.30.
Denna gång väljer vi en längre sväng, räkna med att vi hamnar åt
Samdhem och Mullsjöhållet. Räkna med att vi är ut till 24-tiden. Om
vädret verkar tveksamt skall du ringa Åke Abrahamsson, tfn 070 6602453, ledare är inte klart i skrivande stund.
Orrspelsmorgon i Jäla - söndagen den 15 april klockan 06.00.
Det blir mossarna i Grolanda och Jäla som vi frestar med denna orrmorgon.
Samtidigt får vi reda på om det är ett bra år eller inte för orrarna i våra marker.
Åke leder och Åke når du på tfn 0515-726042.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 17 april klockan 19.00.
Lasse Pettersson kommer att visa bilder och berätta. Ämnet som Lasse har valt
blir Bhutan – en resa österled.

BOTANIKCIRKEL ”Stort och Vackert”
Det blir en fortsättning på vår botanikcirkel även i år. Precis som under förra
året kommer Torgny Jansson att hålla ihop det hela. Vill du vara med ringer du
Studiefrämjandet tfn 0515-19466.
Vårvandring i Ryd - lördagen den 21 april klockan 07.00.
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhake och den
första lövsångaren. Förra året blev det en mäktig rundvandring i
trakten av Ryd i Vilske-Kleva och det blir samma runda i år. Tre till fyra kilometer
lätt vandring på skogsvägar. Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn
0515-726042.
Getterön och Morups Tånge - söndagen den 29 april klockan 05.00.
En tradition som håller. Resultatet kan vara lite blandat eller en fullträff. Vi vet
när vi åker hem – det precis så det är. Hemma i tidsläget 18 till 20. Det beror på
vad som händer. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 0515-726042. OBS
Anmälan två dagar innan till Åke.

Almeö – I den södra delen av Hornborgasjön. Tisdagen 1 maj klockan 07.00.
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen.
Det blir en härlig vandring ut till Almeö denna första majmorgon. Vi
får uppleva en av våra finaste fågelsjöar när den är som bäst och med
många nyanlända vårfåglar. Cirka fem kilometer vandring utmed led.
Oömma kläder, rejält på fötterna och fika behövs. Samling på
Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping eller affären i Broddetorp
klockan 07.30. Åke Abrahamsson leder - tfn 0515-726042.
Fågelskådningens dag m m är lördag och söndag den 5 och 6 maj.
Vi kommer inte att ha något eget arrangemang på Falbygden men vid
Hornborgasjön händer en hel del, i synnerhet vid Naturum på Fågeludden
sålunda:
- Ringmärkning 8.00 – 12.00 (båda dagarna)
- Fågelskola för barn 11.30 – 15.30 (båda dagarna)
- Fågeltornskampen lördag 06.00 – 13.00
- Föredrag ringmärkning söndag 14.00
- Ny utställning om ringmärkning i Naturum
- Sista lördagen för säsongen med simfågelräkning-Hornborgasjöns
fältstation. Åke är din kontaktperson tfn 0515-726042.
Brushanekväll vid Trandansen - tisdagen den 8 maj klockan 18.00.
Vi provar i år igen, jodå, vi ser brushanar i stort sett varje år med starkt
varierande antal. Allt beror på vilket flyttväder som råder. Du kan komma
senare under kvällen om det passar dig bättre – vi finns på plats till framåt nio.
Ta med eget fika i förekommande fall. Anita Ljungström leder det hela, Anita har
tfn 0515 – 80078, som du även ringer om du har behov av skjuts.
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden – torsdagen den 10 maj klockan 21.00.
Ibland lyckas vi bra med dubbelbeckasinerna och ibland går det inte alls. Det kan
således vara totalt tyst. Det är ändå härligt att höra spovarna och rödbenorna
spela och är det ett bra år jagar en jorduggla över maderna. Samling på
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 21.00, parkeringsplatsen till
Hornborgamaden klockan 21.30. Lennart Friggeråker leder, Lennart har tfn
0515-10111.

Kvismaren i Nerike - lördagen den 12 maj klockan 05.00. Det är värt att åka
med bara för ortolansparvarna som i stort sett är borta ur landet numera. Vi har
varit där ett par gånger vid detta laget och det har varit riktigt bra med fåglar.
Spännande område. Vill du åka med vill vi veta det fyra dagar innan. Ring Åke på
tfn 0515-726042 så får du veta mycket mer.
Månadsmöte vid Bergstugan på Mösseberg – tisdagen den 15 maj klockan
19.00. Samåkning för den som så önskar från Fredriksbergskyrkans parkering
klockan 18.30. Det börjar bli tradition att ha vårt majmöte i Bergstugan och
sämre val kan man göra. Vi kommer att ordna med korv och bröd men vill du ha
dryck eller fika får du ta med det själv. Om du inte vet var Bergsstugan ligger
någonstans på berget så åker du upp från väg 47 där denna når sin högsta punkt
vid Gökhem. Det står Bergstugan på skylten. Anita Ljungström och Åke
Abrahamsson ansvarar och du når Anita på tfn 0515 – 80078 och Åke har tfn
0515-726042.
Varholmen och Djupadalen i Dala -Torsdagen den 17 maj klockan 18.00 –
21.00. Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. Se Smultronprogrammet.
En av våra verkliga pärlor – både botaniskt och geologiskt. Gullvivor, smalbladig
lungört, Sankt Pers nycklar, rosettjungfrulin med flera härliga falbygdsväxter
väntar. Ansvarig är Torgny Jansson tfn 0515-71 10 09.
Sjön Dettern - lördagen den 19 maj klockan 05.00. Längst i väster ligger en fin
fågelsjö som egentligen är en vik av Vänern. Här finns flera delar som är värda
att besöka, Sandbetet, Sjöryd och varför inte pumphuset vid Kilja. Pungmes,
skäggmes, rördrom och andra vasshavens invånare kan det handla om. Det är så
lyckligt att det är Fågelskådningens dag vid Dettern denna dag, ett lysande
arrangemang som vi upptäckte förra året. En liten anmälan ett par dagar innan
skadar inte. Ring Åke tfn 0515-726042.
Bokskogen vid Ekedalen – lördagen den 26 maj klockan 06.00
Ett bra ställe för den sällan hörda mindre flugsnapparen. Riktningen gör att vi
kanske kan leta upp ytterligare någon i de fantastiska sluttningsskogarna vid
Fårdala och Mularp. Åke leder och Åke når du på tfn 0155-726042.

Kommunreservatet på Mösseberg tisdagen den 29 maj. Samling på kurortens
parkering klockan 18.00. Ta gärna med fika.
Observera – Samling är på Kurortens parkering
Ta gärna med fika. Vi har en unik tillgång i våra platåberg, i synnerhet
sluttningarna har på många håll en nästan sydländsk karaktär.
Mössebergssluttningen från gränsen mot Jättened till Borgen i Marka är av
sådant slag och numera reservat. Vi vandrar runt i det stora området för att titta
på floran och lyssna till försommarens alla röster. Åke Abrahamsson leder och
Åke når du på tfn 0515 - 72 60 42.
Nattsångare vid Hulesjön - fredagen den 1 juni klockan 21.00.
Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen.
Vi är ute ett par timmar och vi går på vägarna i området. Vid denna tid sjunger
näktergalarna som mest intensivt, rosenfinkarna har kommit och luften vibrerar
av sång från många spännande fåglar. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn
0515 – 726042.
Ruskela källa – Söndagen den 3 juni klockan 07.00. En rejäl vandring upp mot
Brunnhemsberget i lyxigt skön miljö blir det denna gång. Samling Klockan 07.00
eller vid parkeringen till Stiftreservatet i Broddetorp (utmed Banevägen) klockan
07.30. Anita Ljungström leder och Anita har tfn 0515-80078.
Nattskärrorna på Skövde skjutfält fredagen 8 juni klockan 22.00.
Ytterligare en tung tradition som Gerd och Helge Sundén leder. Vi har missat
någon gång på grund av regn och kyla men för det mesta är det succé. Skärrorna
kommer ju redan i maj så valt datum är helt rätt. Räkna med att vara ute till
efter midnatt. Gerd och Helge har tfn 0515 - 80592. Ta med myggmedel av alla
slag, det behövs!
Mularpbäckens dalgång torsdagen den 14 juni.

Sammarrangemang med STF, se även Smultronprogrammet
Samåkning från Medborgarhuset i Falköping kl 17.15 till Mularps kyrka för att
plocka ihop oss i så få bilar som möjligt eftersom parkeringsmöjligheterna är
begränsade. Reservatet är en våtmark, så stövlar och myggmedel
rekommenderas. Området är ett 17 hektar stort naturreservat. Ett av våra
många naturreservat som vi har här på Falbygden. Det kan vara en god
målsättning att besöka alla våra fina reservat, det tar något år. Ansvarig IngaMaj tfn 0703-752162. Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31.

”Vilda Blommornas dag”- Åsabackarna i BrunnhemSöndagen den 17 juni med start klockan 10.00.
Se smultronprogrammet! Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31.
Månadsmöte vid Utloppet – tisdagen den 19 juni klockan 19.00.
Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering klockan
18.30 för den som så önskar. Vi satsar på korvgrillning och ett kort möte vid
Utloppets grillplats. Efter mötet en kvällsvandring utmed Vallen. Ta med eget
fika och dryck. Korven ordnar vi! Åke ansvarar, Åke har tfn 0515 - 726042.
Forentorpa ängar med Bengt Ehnström. Sommaren, men inget datum satt.
Kolla hemsidan, facebook och föreningskontakt!
Bengt är en av nordens främsta entomologer/insektskännare. Han har under
åren hjälpt Artdatabanken med rödlistor över insekter och utbildat
skogsnäringens folk i hela landet. Han har skrivit många böcker och haft otaliga
exkursioner för både fackfolk och allmänhet. Ansvarig Tor, tfn 0515 – 72 83 82.
Nytt programblad kommer ut i veckan efter midsommar.
Räkna med kompletteringar och ändringar. I smultronprogrammet är dock inget
ändrat förstås.
Skogastorp - Falbygdens orkidéparadis – onsdagen 27 juni klockan 18.00. Se
smultronprogrammet. Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31.
Bölets ängar lördagen den 30 juni - avresa klockan 07.00. Botanik och allmän
natur. Ett klassiskt naturområde i Västergötland. Ett par mil norr om Karlsborg.
Hemresa över Forsvik och Göta Kanalbron. Förra året var vi endast fyra som
åkte och här hoppas vi på en kraftig förbättring. Åke Abrahamsson leder och
som gärna vill veta ett par dagar innan om du vill åka med. Ring 0515-726042.
Grimmestorp – Spännande grusformationer och artrik miljö - Lördag den 28
juli 09.00 - 13.00. Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen.
Grimmestorpaskogen är ett stycke naturreservat söder om Tidaholm är med
sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på
många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika
livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och
svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling på
Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping. Leder gör Åke Abrahamsson - tfn
0515-726042.

Remmene skjutfält nära Herrljunga – lördagen den 4 augusti klockan 09.00.
Botanisk utflykt. Ett av våra finaste områden med cypresslummer, klockgentiana
och ljungögontröst. Observera att Du måste höra av dig innan eftersom det är ett
skjutfält med verksamhet igång och man kan inte veta på ett tidigt stadium om det
är öppet eller inte. Ring Åke för besked, Åke når du på tfn 0515-72 60 42.
Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig - Lördagen den 4 augusti
klockan 08.00. Se smultronprogrammet. Ring Torgny 0515-71 10 09 som
ansvarar och som har all information som tänkas kan.
Säsongsuppstart vid Trandansen – tisdagen den 7 augusti klockan 18.00.
Stor tradition! Vi har som vanligt korvgrytan kokande. Kom när du vill men
korven går till vid halv sju tiden. Om du behöver samåkning från staden kan du
ringa Åke Abrahamsson som har tfn 0515 - 72 60 42.
Grosshamn i Bohuslän – Lördagen den 11 augusti klockan 05.00.
Sotekanalen, Sotehuvud, Tjurpannan, Ramsvik, Haby bukt är namn som
förknippas med denna plats i mellersta Bohuslän. Sagolikt vackert landskap. Bra
fågelskådning, i synnerhet om det blåser bra från väster. Tänk på att augusti är
de mindre och de gulnäbbade lirornas tid. Mer fakta i nästa medlemlemsblad.
Åke leder och Åke har tfn 0515-726042.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 14 augusti klockan 19.00.
Innehållet hittar ni i sommarprogrammet.
Rovfåglar i Boterstena och på Skövde Övningsfält - söndagen den 2 september
klockan 08.00. Vi skiftar från hemmamarkerna till de fina rovfågelmarkerna vid
Boterstena söder om Mariestad samt övningsfälten söder om Skövde. Åtskilliga
stäpphökar har setts under senare år och en hel annat fint. Lennart Friggeråker
leder och Lennart har tfn 0515-101 11.
Hornborgadagen 2018 – söndag den 2 september klockan 11.00 – 17.00.
Vi brukar av tradition hjälpa till med guidning mm på denna dag och det gör vi
även i år. Ingalill och Anita kommer att skaffa ihop guider på vanligt vis.

Falsterboresa - fredag den 7 till söndagen den 9 september. Preliminärt!
Avresa klockan 16.00 fredag em, hemma 21.00 söndag kväll.
Åke leder resan som vi gör tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb.
Anmälan gäller, senast tre veckor innan vill vi ha din anmälan. Ring Åke tfn 0515
- 726042 och anmäl dig. Då får du också all information som kan behövas. Läs på
annan plats om klubbens resor. Observera att datum kan komma att ändras.
Månadsmöte i klubblokalen – tisdagen den 18 september klockan 19.00.
Lotta Berg kommer till vårt septembermöte med ett som alltid intressant
föredrag. Ämnet hittar ni i nästa nummer av Svarthaken.
Vandring till Almeö - Lördagen den 22 september klockan 07.00 Se även
Smultronprogrammet. Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så
att vi kan gå åt ett håll. Kan bli riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och i
övrigt precis vad som helst. Vi får se! En klassiker som vi gjort under många år. Åke
Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515 - 72 60 42.

MEKELSMÄSS ÄNNU EN GÅNG.
Fredag den 28 september till och med söndag den 30
september. Vår stora höstbegivenhet sedan flera år tillbaka. Ni finner allt om
denna fantastiska helg i vårt nästa nummer av Svarthaken.
Vind- och solkraft- Lördagen den 13 oktober kl 9.30. Se Smultronprogrammet.
Är du intresserad ring Tor Leijgård som ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83
82.
Traditionell Ölandsresa – fredag den 12 t o m söndag 14 oktober. Preliminärt!
Denna resa kommer att tillgå precis på samma sätt som så många gånger förr,
således ett samarrangemang med Skövde Fågelklubb. Vandrarhemsboende
eller motsvarande. Åke och Kent-Ove leder det hela. Anmälan senast tre veckor
innan till Åke som har tfn 0515 – 706042. Observera – titta noga i nästa
nummer av Svarthaken efter ändring eftersom vi inte har diskuterat oss
samman när detta skrivs.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 16 oktober klockan 19.00.
Vi beger oss till naturen i det soliga Kalifornien i Ulf Gotthardssons sällskap.
Spännande område som dessutom är nytt på våra möten. Ulf är en av dem som
tog initiativ till Club 300 en gång i tiden! Välkomna till en spännande kväll.

Getterön och Morups Tånge - lördagen den 27 oktober klockan 05.30.
Resan då vi inte sällan ser alkekungar, toppskarvar och andra havsfåglar. Förra
årets resa bjöd på allt detta och mer därtill. För övrigt har vi faktiskt träffat på
det mesta i fågelväg under dessa resor. Vädret kan vara kärvt så därför finns en
spärr som säger att vi inte åker om vädret är så eländigt att det inte går att vara
ute på ett bra sätt. Åke leder och vill ha anmälan fram till två dagar innan. Åke
har tfn 0515 - 726042.
Offentlig bildvisning i Slötagården torsdagen den 8 november klockan 19.00.
Se smultronprogrammet. En av Sveriges främsta fladdermusexperter, Jens
Rydell, berättar om dessa fantastiska insektätare som vi har hela 14 arter av
runt Hornborgasjön och i Valle. Nästan alla som finns i landet – faktiskt. Kör väg
47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen mot Vartofta till Slöta kyrka. Vi ordnar
med fika och vi ordnar med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering. Kontakt
är Åke Abrahamsson tfn 0515 – 72 60 42.
Havsörnssafari vid Hornborgasjön – lördagen den 10 november klockan 09.00.
Vi åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att hitta så många havsörnar
vi kan. Räkna med att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det
kan bli lite kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 0515 - 726042.
Månadsmöte i klubblokalen- tisdagen den 20 november klockan 19.00.
Data finner ni i sommarprogrammet.
Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg torsdagen den 22 november klockan
19.00. Se smultronprogrammet. Samling vid Bergsstugan.
Lars Pettersson visar naturbilder från Kirgisistan. Efter bildvisningen bjuder vi på
fika i brasans sken. Om du behöver special kost får du ringa till Tor några dagar
innan. Behöver du transport kontakta Torgny 0515 - 71 10 09. Ansvarig Tor
Leijgård som har tfn 0515 - 72 83 82.
Luciafika i klubblokalen – torsdagen den 13 december klockan 19.00.
Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning dessutom.
Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 0515-80078.
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