
Program 

Hösten-Vintern 2016 
Kontakter: 
Ordf. Kenneth Rosén 
070-554 92 02  
kenna.rosen@spray.se 
 

Vice.ordf. Bo Lodin 
076-821 35 55 
bosselodin@gmail.com  
 
Sekr. Katarina Genberg 
070-654 55 97  
tinne.genberg@gmail.com 
 

Kassör. Jan Karlsson 
070-609 29 33 
049549877@telia.com 
 

Lena Carlsson 
070-600 73 26  
lena.hultsfred@gmail.se 
 
Jan Blixt 
070-245 90 79 
janblixt@hotmail.se 
 

Lill Karlsson 
070-6289651 
lill.karlsson@hotmail.com 
 
 

Åke Nilsson 
0495-10523 
 
Bengt Falke  
070-846 22 99 
bengt@falke.nu Till alla exkursioner gäller: Fikapauser förekommer så ta med något att äta och 

dricka. Tänk på att ta på riktigt med varma kläder och att ha bra på fötterna. Det är 
lättare att ta av sig om man blir för varm. Men det är svårt att ta på varmare kläder om 
dom ligger hemma i byrån.  
Vid längre exkursioner kan sammanstrålning ske på annan plats än samlingsplatsen 
efter överenskommelse med ansvarig ledare. 

SNABBPROGRAM 
 

Lördag 1 oktober   
Euro Bird Watch 16 

 
Söndag 30 oktober 

Gäss och örnar på Mörlundaslätten 
 

Lör 5– sön 6 november 
Smålandsrace 

 

Lördag  26 november  
Skogsmiljöer i Venatrakten 

 

Fredag  20 januari 2017 
Innekväll i Kaffestugan Hultsfreds hembygdspark 

 

Tisdag 24 januari– Måndag 30 januari 2017 
Vinterfåglar inpå knuten  

 

Lördag 28 januari 2017 
Samlas vi för att bygga fler häckningsflottar  

 

Söndag 5 februari 2017 
Tåkern 

 

Lördag 18 februari 2017 
Holkbygge 

 

Fredag 17 mars 2017 
Ugglor  

Lördag 1 oktober   
Euro Bird Watch 16 
Denna helg räknas det fåglar i Europa och vi beger 
oss till Järnudda.  
Där kollar vi först sträcket från bergknallen Stål-
tippen mitt i byn. Även gäss och änder brukar 
sträcka och vi kollar även av Lönnekullaviken vid 
tornet där det säkert finns rastande fåglar att spana 
in.Om du kommer senare kan du bara slå en signal 
till Kenneth. 
 

Samling parkeringen till fågeltornet i Järnudda 
09:00 
Ledare: Kenneth 

mailto:bolodin@gmail.com
mailto:lill.karlsson@hotmail.com
mailto:bengt@falke.nu


Tisdag 24 januari– Måndag 30 januari 2017 
Vinterfåglar inpå knuten  
Räkna fåglar vid ditt fågelbord och rapportera till SOF. 
 
För mer info se: artikel till vänster eller 
http://www.birdlife.se 

Lör 5– sön 6 november 
Smålandsracet 
Denna helg tävlar lokalklubbarna i Småland om att se flest arter från 00:00 lör t.o.m. 
24:00 sön. 
Det brukar vara trevligt att upptäcka de arter som man kanske inte trodde fanns kvar så 
här sent på året. De senaste åren har vi varit med mer aktivt och ju fler vi kan vara 
desto roligare blir det.  På lördagskvällen blir det ev. en träff med lite käk och taktik-
snack inför söndagen. Är du intresserad ta kontakt med Kenneth, Lena, Jan K eller 
Calle Ljungberg.  calle.ljungberg@stubbhult.nu 
Är du ute på egen hand kan du rapportera dina obsar via Artportalen eller höra av dig 
till Kenneth. 
Mer information kommer på hemsidan. 

Glöm inte att kolla hemsidan efter nyheter och ändringar. 

fkhfred.se/ 

För tionde året i rad arrange-
rar Sveriges Ornitologiska 
Förening 
 

 ”Vinterfåglar Inpå 
Knuten” 

 
Under 4 dagar räknar du 
största antalet av de arter 
som besöker din fågelmat-
ning. 
Nästan 20 000 rapporter har 
kommit in de senaste åren 
så det är verkligen något 
som engagerar den breda 
allmänheten. 
Evenemanget genomförs 
både för att öka kunskapen 
om fågelfaunan vintertid och 
för att på sikt kunna följa 
trender av ökningar och 
minskningar bland ett antal 
av våra övervintrande fågel-
arter. Du kan alltså bidra 
genom att räkna ”Vinterfåglar 
Inpå Knuten” i den 
"miljöövervakning" som ge-
nomförs av SOF och massor 
av intresserade frivilliga.  
 
Du kan rapportera dina resul-
tat antingen via SOFs hem-
sida eller använda rapport-
blankett. Du kan också kon-
takta Kenneth eller Jan K så 
fixar vi blanketter. 

Lördag 28 januari 2017 
Samlas vi för att bygga fler häckningsflottar för skrattmås. 
Vi har tidigare byggt åtta stycken och tanken är att vi ska 
komplettera med fyra till. Allt för att hjälpa skrattmåsarna 
och även andra fåglar som änder och tärnor med platser att 
häcka på. 
 
Tid: kl.09.00 
Plats: Termit på gamla H-husområdet. Vi samlas vid por-
ten mitt emot Preem. 

Fredag  20 januari 2017 
Innekväll i Kaffestugan Hultsfreds hembygdspark 
En trevlig kväll med lite käk, snack och bilder medan brasan sprakar och det mörka 
januarimörkret utanför. Ta gärna med bilder, digitala, diabilder eller papperskopior.  
Vi samlas i stugan vid 17:00 
Kostnad 50:-/ pers och då får du exotisk planka och kaffe. 
Medtag egen dricka. 
Anmälan senast 16 januari  till Jan Karlsson 

Lördag 18 februari 2017 
Holkbygge 
Vi gör en insatts och hjälper våra små vänner  att lösa bo-
stadsfrågan. Vi bygger holkar för att dels sättas upp intill-
leden ut tillfågeltornet i Järnudda och på andra platser där 
det är ont om bohål. 
 
Tid: kl.09.00 
Plats: Termit på gamla H-husområdet. Vi samlas vid por-
ten mitt emot Preem. 

PÅMINNELSE 
Gör du som alla andra, sätter 
upp programmet på kyl-
skåpet och glömmer det se-
dan? 
NU kan du få påminnelse via 
e-post inför kommande pro-
grampunkter. Gå in på hem-
sidan  fkhfred.se och regi-
strera din e-postadress. 

Söndag 30 oktober 
Gäss och örnar på Mörlundaslätten 
Numera en smått klassisk exkursion som vi gör tillsammans med Emådalens natur-
skyddsförening. På Mörlundaslätten brukar gässen rasta i stort antal och har vi tur kan 
både havs- och kungsörn dyka upp. Kanske den första varfågeln har dykt upp och vi 
fortsätter så småningom ner till Ryningen där vi kollar upp tornen och fåglar som sä-
kert finns där. 
 

Samling Sunbergs Livs Mörlunda. 09:00 
Ledare: Jan K 

Fredag 17 mars 2017 
Ugglor  
Vi åker ut och lyssnar efter ugglor som ropar i nattens mör-
ker. 
 
Samling ICA-mathuset Hultsfred kl. 21.00 
Ledare Jan K och Kenneth 

Lördag  26 november  
Skogsmiljöer i Venatrakten 
Vi åker ut och tittar på olika skogsmiljöer bl.a. ett litet skogsparti med redigt gamla 
träd innan Tuna. 
 
Samling gamla kiosken i Vena kl. 09.00 
Ledare Jan K 

Söndag 5 februari 2017 
Tåkern 
Utflykt till den östgötska fågelsjön. Har vi tur får vi se 
skäggmes. Räkna med en heldag så ta med rejält med fika. 
 
Samling ICA mathuset Hultsfred kl.07.00 
Ledare Jan o Kenneth 


