
Vi kan erbjuda våra medlemmar en möjlighet att hänga med till Rundö 
i mitten av juli. Någon enstaka plats finns kvar när detta skrivs (24/4) 
så har du inte klarat ut semesterplanerna ännu finns det en chans här. 
I Falbygdens Fågelklubbs historia har den fina fågelön Rundö med sina lunnefåglar 
och storlabbar en given plats. Fortfarande är det lätt att hitta Rundöbilder i 
skåpen, Johan Mårtensson är mannen bakom de flesta. Prospektet ser ut som 
följer: 
 
Följ med till Rundö! 
 
Skövde fågelklubb åker till Rundö, Norges sydligaste fågelberg med en mängd  
rara fåglar. Vi åker till ön den 6 juli och kommer tillbaka den 15e juli. Vi  
gör ett stopp i Leksand påvägen upp då vi kollar in slag- och lappuggla, vi  
spenderar 5 nätter på Rundö och njuter av alla fantastiska fåglar där,  
på vägen hem stannar vi 2 nätter vid Ånnsjön och kollar in tretåig hackspett,  
lavskrika och smalnäbbad simsnäppa, vi stannar ytterligare en natt i Leksand  
på vägen hem och tittar då på Gråspett. 
Vi åker i minst en minibuss, kanske ytterliggare en personbil eller om vi  
blir tillräckligt med folk, ytterligare en minibuss. 
Kostnaden för resan blir ca 5000 kr, exakt siffra är svår att färdigställa  
vid denna tid. I detta ingår resa och boende. Mat står var och en för men  
tanken är att vi käkar frukost och tar med oss matsäck. Eventuell båtfärder  
och andra kostnader får var och en stå för. 
Alla som följer med träffas i Skövde fågelklubbslokal ca 1 månad innan  
avresa exakt datum meddelas senare. 
Om du har ytterligare frågor, kan du ringa eller maila Kent-Ove på  
070-3939643 och kentove.hvass@telia.com eller hör av dej till  
Åke Abrahamsson telefon 0515.726042 eller E post till 
ake.p.abrahamsson@fagelklubben.se
För definitiv anmällan sätter du in 500 kr (vissa av boendet skall betalas i  
förskott) på swebank 8299-0-473.403.397-2, glöm inte att ange namn. 
/Åke 
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