Tingsryds Fågelklubbs program år 2017
Medlemskap i Tingsryds fågelklubb 2017
Betalas in på postgiro 42 20 24-0. Det kostar 100 kr, men är du
under 20 år är det gratis. Glöm inte att skriva namn och adress
på inbetalningskortet eller som meddelande. Är du under 20
år får du kontakta någon i styrelsen.

Här har du fågelklubbens program för hela år 2017. Spara programmet, sätt upp det på anslagstavlan
eller kylskåpet! Programmet annonseras och uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Vi har
verkligen bra hemsida!
På hemsidan kan du läsa, inte bara det här programmet, utan även mängder av annat som rör våra
fåglar, i kommunen, i länet och i världen. Du kan t ex läsa om vad som hänt på våra utflykter, vilka
fåglar som setts i kommunen de senaste dagarna, naturkåserier, aktuellt i naturen och i föreningen
och mycket annat.
Som sagt gå in på vår hemsida:

www.kofnet.org/tfk

Söndagen den 12.2

Årsmöte i Fiskestugan, Urshult (vid Urshultsparken) kl. 18.00.
Därefter bildvisning. Nisse Thunell känd skådare och fotograf från
Grimslöv visar bilder från den småländska naturen. Natur i stort och
smått. Kontaktpersoner: Peter Strömberg, tel. 070-273 30 25 eller
Jan Borgehed tel. 073-021 43 34

Söndagen den 19.3

Uggleutflykt med chans på sparvuggla, kattuggla, pärluggla och
hornuggla. Samling vid Tingsryds kyrka kl. 18.00.
Anmälan till: Johnny Carlsson, tel. 070-581 59 03 eller till Peter
Strömberg 070-273 30 25

Varannan tisdag

Vårfågelutflykter. Tradition i klubben sedan 20 år! Vi följer våren.
Samling vid före detta Urshults bibliotek kl. 18.00 följande datum:
28.3, 11.4, 25.4, 9.5, 23.5. Vi gör kvällsutflykter till vackra platser i
närheten.
Kontaktpersoner: Jan Borgehed tel. 073-021 43 34 Peter
Strömberg 070-273 30 25 och Göran Eriksson tel. 0459-809 90.

Långfredagen den 14.4

Tranor vid Pulken. Vi åker ner till trakterna söder om Åhus. Ser på
1000-tals tranor, bekvämt från fågeltornet. Vi hinner också besöka
andra platser i berömda Vattenriket runt Kristianstad.
Anmälan: Jan Borgehed tel. 073-021 43 34.

Onsdagen den 26.7

Vadarutflykt till Öland. Mitt i semestern, mitt i sommaren,
stränderna på Öland myllrar av vadare. Vår guide Johnny Carlsson
tar med oss på en dagsutflykt, visar oss vägen och lär oss bestämma
arterna.
Anmälan till Johnny Carlsson tel. 070-581 59 03 senast 24.7.

Lördagen den 2.9

Bivråkens dag på Falsterbonäset. Rovfåglar i luften, utställningar,
föredrag, guidade turer. Utbudet är stort denna helg på
Falsterbonäset dit många fågelskådare åker denna helg. Vi åker dit
tidigt på morgonen och hoppas på en sådan där magisk
Falsterbodag! Anmälan senast 30.8 till Krister Carlsson
tel. 070-673 35 98 eller Johnny Carlsson tel. 070-581 59 03

Söndagen den 24.9

Vid Djurle myr, strax norr om Lidhemssjön bedrivs ringmärkning
sedan många år. Här vid de vidsträckta åkermarkerna och vid Djurle
våtmark samlas både vår och höst ett stort antal sträckande fåglar.
Denna morgon upplever vi fågelrikedomen och Roland Ylvén visar
hur ringmärkning går till. Samling vid Tingsryds kyrka kl. 7.00.
Anmälan till Oliver Olsson, tel. 072-964 70 38

Lörd - Sönd 4-5.11

Artrally i Tingsryds kommun. Vi ”tävlar” mot ett 20-tal andra
klubbar i Småland. Det gäller att se flest antal arter under helgen.
Du kan skåda ensam eller i grupp. Som vanligt kan du möta upp
8.00 vid Tingsryds kyrka och Urshults kyrka kl. 8.00. Pizzamöte i
Urshult lördag afton kl. 17.00 för lägessammanställning. 2016 såg vi
90 arter tillsammans! Tangerat klubbrekord.
Koordinator: Anders Borgehed te. 070-510 63 59.

Söndagen den 12.11

Naturbilder i Fiskestugan Urshult på Urshults bibliotek 18.00. Alla
är välkomna att ta med ett USB-minne med max 20 egna
naturbilder. Så tittar vi på alla fina kort vi tar. Kontaktman Peter
Strömberg, tel. 070-273 30 25 och Jan Borgehed tel. 074-021 43 34.
Här skulle varit en vacker naturbild, men så har vi
upptäckt att det av någon anledning kommit in
ovanligt få medlemsavgifter för 2016. Därför gör vi
här ett extra upprop för medlemskap i Tingsryds
fågelklubb. Du som inte betalade förra året får
härmed en ny chans att bli medlem 2017. Kommer
ingen medlemsavgift in plockar vi bort dig ur
medlemsregistret nästa år. Betala in 100 kr på vårt
pg 42 20 24-0. Ange namn och adress, även gärna
e-postadress. Så är allt klart för 2017.

Tingsryds fågelklubbs styrelse
Ordförande
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Sekreterare
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Peter Strömberg
Anders Borgehed
Oliver Olsson
Jan Borgehed
Krister Carlsson
Johnny Carlsson
Göran Eriksson
Max Olsson

Webmaster Roland Ylvén

tel. 0477-200 38
tel. 0459-812 38
tel. 0477-208 11
tel. 0470-170 62
tel. 0470-831 20
tel. 0459-809 90

070-273 30 25
070-510 63 59.
072-964 70 38
073-021 43 34
070-673 35 98
070-581 59 03
072-703 52 15
072-177 27 71
070-250 41 47

