PROGRAM

Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid

ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig
till och skriv exkursionsnamnet
som ärende. Ange resmål, namn
på samtliga deltagande personer,
telefonnummer och om du kan
ställa upp med bil. För ungdomar
upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och
Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info i resp program.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro
470 06 96-0. Det går även bra att
använda Swish till nummer
1232682326. Datum för inbetald
avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften samlas i allmänhet in
under exkursionen. .För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.
SAMLING: Om inget annat anges
samlas vi vid Rådhuset, Gustaf
Adolfs Torg.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING:
Anslutning/upphämtning kan
ske utefter färdvägen, efter överenskommelse med exkursionens kontaktperson.
TAG MED: matsäck och lämpliga

kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på
vandrarhem, lakan och handdukar.
ÅTERBUD: Sena återbud lämnas
till exkursionens kontaktperson.

Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan bara medges om resan
inte därigenom fördyras för övriga
deltagare. För övriga upplysningar
vänd dig till exkursionens kontaktperson.
ÖVRIGT:
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EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).
Nätverket för GOF:s kvinnor,
LADYBIRDS, drar fortfarande ut
i fält då och då. Kontakta
annalena.ringarp@gof.nu om
du vill vara med!
TORSLANDAVIKEN

Säveåns mynning, Torslandaviken.
Samåkning i bilar med avresa
08.30. Exkursionen avslutas vid
15-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: 50–100 kr. ANMÄLAN:
Senast 29/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Manne
Strömbäck (070-899 66 92).

ÖRNSKÅDNING TJÖRNTRAKTEN
SÖNDAG 12 JANUARI

Vi åker till lämpliga platser på
Mjörn och Askeröarna där det
finns öppet vatten. Förutom havsörn hoppas vi på övervintrande
sjöfåglar, t ex salskrake. Exkursionen är ett samarrangemang med
Tjörns naturskyddsförening.
Samling kl 10.00 på Sundsby stora
P-plats, Tjörn, för samordning av
samåkning.
LEDARE: Per Undeland. PRIS: Ersättning till bilförare. ANMÄLAN: Ingen. Öppen även för ickemedlemmar. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Per
Undeland (0734-19 84 50).

LÖRDAG 7 DECEMBER

Ett besök i Torslandaviken under
julmånaden kan innebära att man
står öga mot öga med en solbadande rördrom. Eller ett gäng glada
berglärkor på mudderdammen
eller Torslanda golfbana. Hurtfriska
vinterhämplingar, skäggmesar och
en och annan fridfull snösparv stöter man säkert på och varför inte
en fjällvråk. Tornfalk och duvhök
och måhända havsörn. För att inte
tala om alla änder och svanar som
övervintrar i viken. Och så den lille
metaren förstås – kungsfiskaren.
Innan solen faller i väster har du
förmodligen också antecknat vattenrall, smådopping, salskrake,
varfågel och pilgrimsfalk. Välkommen 7 december tillsammans med
fältbiologen Christer Fält. Samling
kl 09.00 på modellflygklubbens f d
parkering. Sväng av med bil vid
Amhults köpcentrum, följ Karholmsvägen en kort sträcka. Alternativt ta buss 24, röd express) till
Amhult resecentrum. Korsa trafikleden (övergångsställe saknas) och
följ Karholmsvägen en kort sträcka.
LEDARE: Christer Fält. PRIS: Ca 50 kr. ANMÄLAN:
Senast 2/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Susanne
Pettersson (070-548 83 21).

GÖTEBORGS VINTERRUNDA
MÅNDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Vart vi åker beror styrs av väderläget och vad som setts de senaste
dagarna. Det kan bli hamnen,

LEDARE: Per Undeland. PRIS: Ca 200 kr.
ANMÄLAN: Senast 23/1. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):

Susanne Pettersson (0705-48 83 21).
SKÅNE/ÖSTERLEN

FREDAG–SÖNDAG 14–16 FEBRUARI

Klassisk vinterfågelskådning i Skånes gås- och rovfågelmarker. De
snöfria fälten på Österlen brukar
fyllas av flockar med tusentals
gäss, där även spetsbergsgås brukar ses. Utöver alla havsörnar och
röda glador har tidigare års resor
förgyllts av större skrikörn och
jaktfalk. Vi brukar kunna samla
ihop 5–6 gåsarter och ett tiotal
rovfågelarter. Vi åker gemensam
buss och bor som vanligt på Skåne-Tranås vandrarhem. Avresa kl
09.00 på fredag med hemkomst
vid sex/sjutiden på söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 800 kr. ANMÄLAN:
Senast 20/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (0705-15 52 85).

VINTERFÅGLAR RUNT TJÖRN
SÖNDAG 2 FEBRUARI

RÖRÖ

Exkursionen börjar vid Myggenäs
korsväg, ”Porten till Tjörn”, kl 09.00.
Där möter vi vår exkursionsledare
Per Undeland. Beroende på väder,
isläge och därmed fågeltillgång,
väljer vi de bästa lokalerna för dagen. Kanske börjar vi på Klädesholmen, med ytterskärgårdens arter,
som alfågel, lommar, toppskarv,

LÖRDAG 7 MARS

Följ med ut till Rörö och vandra
runt denna utpost mot Skagerack.
Mars är en spännande tid att åka
så här långt ut i skärgården. De första vårfåglarna har förhoppningsvis börjat sträcka in från Danmark.
Kanske kan vi få några av vårens
första obsar redan nu? Med lite tur
kan vad som helst dyka upp! Totalt
blir det en vandring på ca 8 kilometer. Vi träffas vid Burö färjeläge
kl. 08.00.
LEDARE: Barbro och Per Björkman. PRIS: Endast
naturskatt 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. Öppen även
för icke-medlemmar. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Maria Eriksson (0705-39 59 10).

HALLANDSKUSTEN
Svarthalsad dopping.

Bild: J-Å NORESSON

skärsnäppa, tretåig mås, alkor och
skärpiplärka. Havsörn och pilgrimsfalk ses ofta på omgivande
skär. Därefter åker vi till någon
plats med utsikt över Breviks kile
eller Stigfjorden, den senare kanske Bohusläns bästa vinterlokal för
havsörn. Lommar och doppingar
ses regelbundet. Vi avslutar troligen vid fjordarna runt Mjörn där
upp till 100 salskrakar kan ses. I
skymningen är vi tillbaka i Myggenäs, där vi började. Vi samåker i
egna bilar från Gustav Adolfs torg,
samling kl 08.15.

SÖNDAG 1 MARS

Årets vårvintertur längs Hallandskusten leds traditionsenligt av Calle Hagman (28:e gången!). Vi börjar vid Morups tånge och tar oss
sedan norrut till flera fina kustlokaler. Vi spanar efter övervintrande
tättingar såsom snösparvar och
berglärkor, tidiga vårfåglar och
rovfåglar. Frågan är om det blir
några hornugglor i år. Avslutning
vid Getteröns Naturcentrum.
Avresa från Gustav Adolfs torg kl
07.00 med hemkomst vid 17-tiden. Vid tillräckligt många anmälningar åker vi gemensam buss.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:



BILDGÅTAN
Som vanligt är fågeln på
bild 1 lite lättare och regelbundet förekommande i
Sverige medan bild 2 är tänkt
att utgöra en lite större utmaning och behöver inte vara
anträffad i Sverige men väl
i Europa.
TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

BILD 1 – ART OCH ÅLDER?

Senast 11/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

STYRSÖ
LÖRDAG 21 MARS

Vårens skärgårdstur går i år till
Styrsö, där vi räknar med flera arter nyanlända flyttfåglar. Det blir
ca 6 km medelsvår vandring på
stigar genom strand- och skogsbiotoper med start vid Styrsö Skäret. Vi åker med ordinarie båt (linje
281) från Saltholmens brygga kl
08.12. Anslutande spårvagn går
från Drottningtorget kl 07.24. Åter
vid Saltholmen senast kl 13.26.
OBS! Alla klockslag är preliminära
och kan ändras, kontrollera på
hemsidan eller hos Västtrafik.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: Endast naturskatt 20
kr. ANMÄLAN: Ingen. Öppen även för icke-medlemmar. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt
(0705-15 52 85).

HORNBORGASJÖN

frivillig naturskatt, mycket fågel,
en del bekanta, fikapaus på
vacker plats. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 18:50 kr/
mil och bil. Om ingen guide anges guidar vi själva. Kontrollera
alltid på www.gof.nu om programmet har ändrats. Där finns
också rapporter från en del tidigare vandringar, liksom hos www.
naturstig.se.
Kontakt: Stig Fredriksson,
telefon 0703-30 28 16.

SLOTTSSKOGEN
TORSDAG 5 DECEMBER

Liten vintervandring i parkernas
park med vissa möjligheter att få
se jagande duvhök, parande gräsänder samt blåmesar på nära håll.
Samling vid Stora dammens nordöstra hörn kl 10.00.
GUIDE: Stig Fredriksson (070-330 28 16).

LÖRDAG 19 APRIL

Vi gör en dagstur med buss till
Hornborgasjön och dess omgivningar och inriktar oss på att se
våra sju simfågelarter och fem
doppingarter. Tranorna kommer
vara färre i antal då resan ligger lite
senare än vanligt. Avresa kl 06.00
med hemkomst senast kl 19.00.
LEDARE: meddelas senare. PRIS: 500 kr
ANMÄLAN: Senast 6/4 med 200 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Susanne Pettersson (0705-488321).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,

JULFEST
TORSDAG 12 DECEMBER

Vi samlas kl 10.00 på Villa Ekliden
i Frölunda för vår traditionella träff
med mingel, mat, bildvisning och
lite annan underhållning.
Hör av dig till Lisbeth (070-573 07
65) om du vill bidra till förplägnaden och till Stig (070-330 28 16)
om du vill bidra till underhållningen.
GÖTEBORGS HAMN
TORSDAG 19 DECEMBER

Samling vid Röda Stens konsthall
(hpl Vagnhallen Majorna) kl 10.00.
Vi tar sedan färjan från Klippan till

BILD 2 – ART ?

Lilla Bommens hamn, där man kan
ansluta kl 11.00. Vi fortsätter till
fots ett par kilometer till Säveåns
mynning, varifrån man kan ta buss
tillbaka mot centrum. Förutom
måsar och änder kan möjligen pilgrimsfalk och kungsfiskare visa sig.
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).
BOTANISKA

STENSJÖN/GUNNEBO
TORSDAG 16 JANUARI

Samling kl 10.00 vid Stensjöns
fågelmatning, där svanar och änder samlas vintertid. Vi går en runda i Gunneboområdet och fortsätter kanske sedan ner till Grevedämmet och spanar efter strömstare. Hpl Kristinedal.
GUIDE: Ulf Hassel (073-848 58 82).

TORSDAG 26 DECEMBER

Samling kl 10.00 innanför grindarna till Botaniska trädgården. Vi besöker några fågelmatningar, går
genom naturparken och tar kanske en sväng upp i Änggårdsbergen. Hpl Botaniska trädgården.
GUIDE: Ingrid Hammarström (070-368 11 76).
JONSERED

TJOLÖHOLM
TORSDAG 23 JANUARI

Klassisk vinterlokal med en del rastande änder och rovfåglar. Samåkning (för alla som kan) från Frölunda kyrka kl 09.15. Samling kl
10.00 på p-platsen nedanför Tjolöholms slott.
GUIDE: Lennart Falk (073-050 39 39).

TORSDAG 2 JANUARI

Jonsereds brukssamhälle är en av
Sveriges bäst bevarade industrimiljöer från 1800-talets andra
hälft. Området är känt för övervintrande strömstarar; även kungsfiskare håller ofta till här. Samling vid
Jonsereds station kl 10.00.

SAFJÄLLET
TORSDAG 30 JANUARI

VRÅNGÖ

Naturreservat med skog i kanten
av Toltorpsdalen i Mölndal, lagom
att genomvandra en vacker förmiddag under senvintern. Samling
vid Krokslättsvallens p-plats kl
10.00. Hpl Soltorpsgatan, sedan
700 m att gå söderut genom bebyggelsen, sök väg på karta.

TORSDAG 9 JANUARI

GUIDE: Olof Armini (070-734 26 72).

G UIDE: Håkan Larsson (070-527 77 69).

Övervintrande sjöfåglar och
tättingar av olika slag kan vi räkna
med att få se. Ett par timmars
promenad på Vrångö. Samling på
Saltholmens brygga i anslutning
till båtens (linje 281) avgång kl
09.25 (preliminär tid, kontrollera
på hemsidan).
G UIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

HISINGSPARKEN
TORSDAG 6 FEBRUARI

Samling vid p-plats intill busshpl
Grimbo på Tuvevägen kl 10.00.
Vandring 7–8 km på lättgångna,
bitvis backiga promenadvägar till
Kättilsröd och tillbaka. Vi besöker
även ett par fågelmatningar.
G UIDE: Margareta Andersson (073-331 43 73).
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FpV FÖRENINGSINFORMATION
PROGRAM

VÄLEN

FÅGELQUIZ MED

VAD HÄNDER MED

FINNS DET UTRYMME FÖR HACK-

TORSDAG 13 FEBRUARI

MUSIK OCH VICKNING

HÖKÄLLAS VÅTMARKER

SPETTAR I FRAMTIDENS SKOGAR?

MÅNDAG 16 DECEMBER

MÅNDAG 16 MARS

Vi träffas vid fågeltornet kl 10.00
och efter spaning där tar vi en kort
promenad i närområdet. Hpl
Kannebäck. Efter turen har vi planeringsmöte (se nedan).
G UIDE: Uno Unger (070-482 12 11).

Välkomna till en lättsam kväll med
fågelquiz tillsammans med andra
fågelentusiaster. Vinstchans för
alla! Det serveras öl/vin/alkoholfritt och vickning till självkostnadspris.

PLANERINGSMÖTE
TORSDAG 13 FEBRUARI

Vi samlas på Ekliden kl 13.00 och
planerar under ett par timmar programmet för juli–december. Kaffe
med tilltugg kommer att finnas.
Om du inte kan komma men har
förslag på utflyktsmål, ring Lars
Hellman (031-97 06 91).
STUVÖ
TORSDAG 20 FEBRUARI

Denna norra del av Hälsö har vi
tidigare besökt sommartid. Nu gör
vi en vårvintertur hit i stället. Ca 3
km lätt vandring. Samling kl 09.30
vid Burö färjeläge, där busshållplats och p-plats finns.
G UIDE: Jan Sander (073-654 78 92).

VÄLEN ÅRET RUNT
MÅNDAG 20 JANUARI

Välen är ett kommunalt naturreservat som ligger där Stora Ån
mynnar i Askimsviken. Här finns
sankängar, vassar, videsnår och ett
kulturlandskap som hålls öppet av
ett gäng highland cattle. Välen är
en av Göteborgområdets allra bästa fågellokaler, bl a för den som vill
se vadare. Chansen att få se kungsfiskare är också ganska god. Uno
Unger, som har besökt Välen under
en lång följd av år, delar ikväll med
sig av sina upplevelser och ger oss
skådartips.
NYFIKEN PÅ FÅGLAR
MÅNDAG 17 FEBRUARI

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 27 FEBRUARI

Några kilometers promenad i ett
område där det alltid finns fåglar,
även om isen ligger. Vadehavet
börjar också bli klart. Samling (ny
plats!) vid Torslanda golfklubb,
Flyghamnsvägens slut, kl 09.00
(tiden är anpassad till höstens
busstidtabell och kan ändras, se
hemsidan). Hpl Gamla Hangaren.
G UIDE: Magnus Persson (073-684 05 84).

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Första måndagen i månaden är
det öppet hus från klockan 19 i
vår föreningslokal Villa Ekliden
på Södra Dragspelsgatan 32 i
Västra Frölunda. Välkommen in
på en kopp kaffe och trevligt fågelprat med andra i föreningen.
Tredje måndagen i månaden är
det föredrag med bildvisning.
Kaffe/te och mackor finns att
köpa i pausen. Välkomna klockan 19!
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Anders Bjärvall är nog mest känd
som Naturvårdsverkets rovdjursexpert. Men han har skådat fåglar,
arbetat med fåglar och flitigt gjort
anteckningar om sina upplevelser i
fågelmarkerna sedan tonårstiden
– hela 65 år! Utdrag ur dessa har
nu blivit boken ”Nyfiken på fåglar”.
Välkommen till en inspirerande
kväll där Anders Bjärvall visar bilder och berättar om värdet av att
skriva ner sina iakttagelser och
glädjen att skåda fågel både i
Sverige och under resor runt om
i världen.

Våtmarkerna kring Kvillebäcken
vid Hökälla hyser fler än 100 häckande fågelarter och totalt har 208
arter setts i området! I över tolv år
har Hökälla – grönt arbete och rehab skött denna våtmarkspark.
Nu riskerar den att växa igen eftersom kyrkorådet i Backa beslutat att
lägga ner verksamheten. John
Thulin, som ansvarat för naturvården i området, berättar om våtmarkens fåglar och vad som nu
görs för att behålla Hökälla som
en av Göteborgsområdets finaste
fågellokaler.

MÅNDAG 9 MARS

I november 2020 erbjuder GOF en
gruppresa till Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis. Naturfotografen och polarspecialisten Niklas
Nilsson berättar om denna magiska resa i pingvinernas och albatrossernas rike.
OBS tiden är18.30 på denna extrainsatta programpunkt.

TANZANIA I ETT FEMTIOÅRIGT
SKÅDARPERSPEKTIV

MEDLEMMARNAS BILDVISNING
MÅNDAG 20 APRIL

Inom GOF finns jättemånga duktiga fågelfotografer. Nu vill vi att ni
delar med er! Ta med dina bästa
bilder (max fem stycken) och visa
dem på vår måndagsträff. En prestigelös, trivsam kväll i goda vänners lag där vi delar tips och upplevelser. Anmäl dig till Per Tengroth,
per.tengroth@gmail.com, senast
13 april.

SÖNDAGAR
PÅ SÖDRA ALLÉGATAN
Första söndagen i månaden är
det föredragskvällar med bildvisning på Södra Allégatan 1B
intill Järntorget. Kaffe/te med
tilltugg finns att köpa i pausen
till facilt pris och trevligt fågelsnack. Välkommen, alltid klockan 18.30!
GOF:S RESA TILL GEORGIEN

MOT ANTARKTIS

SÖNDAG 2 FEBRUARI

När hackspettarna trummar kan
deras hjärnor utstå tolv gånger
hårdare stötar än vad som skulle
vålla hjärnskakning hos en människa! Dessa fantastiska fåglars finslipade anpassningar har främjat
deras överlevnad under årmiljoner.
Nu hotar det moderna skogsbruket deras överlevnad världen över.
Leif Lithander berättar ikväll om
hackspettar och vad som görs för
att deras trumvirvlar ska kunna
genljuda även i framtidens skogar.

SÖNDAG 5 JANUARI

Tio GOF-are besökte Georgien i
månadsskiftet september–oktober
2019. De fick uppleva det fantastiska rovfågelssträcket i Batumi,
men också högfjällsarter på berget
Tetnudi på över 3 000 meters höjd.
Där fanns arter som kaukasisk snöhöna, kaukasisk orre, större rosenfink med flera. I de frodiga lövskogarna mötte de krüpers nötväcka
ett flertal gånger. Rudi Jelinek visar
ikväll bilder och berättar om resan.

SÖNDAG 1 MARS

För femtio år sedan for Rudi Jelinek
och nio andra GOF-are med bil ner
till Tanzania. De stannade där hela
åtta månader! Under januari–
februari 2020 återvänder Rudi tillsammans med tre andra som var
med då för att minnas sina ungdomsbravader och se hur landet
och naturen har förändrats. Välkommen till en spännande kväll
med, som vanligt, Rudis fantastiska bilder från resan och återbesöket.
FÅGLARNAS FLYTTNING
FRÅN ARKTIS TILL AFRIKA
SÖNDAG 5 APRIL

Att stå på tundran vid Barents hav
allra längst i norr och se en bredstjärtad labb flyga vidare österut i
snöfall i maj är en storslagen upplevelse! En solig och varm dag i oktober kan samma individ ses flyga
söderut över Atlanten. Kristofer
Nilsson visar bilder och berättar
om sina resor till västligaste Afrika,
nordligaste Norge och andra platser med fokus på fågelflyttning.

OF:S FÖREDRAG, EXKURSIONER
OCH STUDIECIRKLAR ARRANGERAS I
SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET I GÖTEBORG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE



Litauenresa i maj 2020

Kungspingvin

I maj, vecka 19, tänker vi besöka Litauens ädellövskogar och
våtmarken Nemunas som brukar översvämmas av chlidoniastärnor . I skogarna visar sig skrikörnar, svarta storkar och
hackspettar - i synnerhet mellanspett och vitryggig hackspett. Vi räknar med ett pris på cirka 17 000 kr, vilket inkluderar boende med frukost, lokala guider och transporter. För
utförligare info, se FpV 2019-3.
Anmälan snarast, så startar vår detaljplanering!
Rudi Jelinek 070-388 46 30
rudijelinek@gmail.com
Berndt Lindberg 073-693 81 00 berra.lindberg@gmail.com

Bild: NIKLAS NILSSON

Antarktis 9–29 november 2020

Mellanspett – Bild: RUDI JELINEK

Vår expeditionskryssning startar och
avslutas i Ushuaia ombord på båten
Ocean Nova. Hela resan tar oss ut på
resa och landstigningar på Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis.
Expeditionen bygger på små grupper
som ger större upplevelser och bra
med tid iland och god atmosfär ombord. Med endast 78 passagerare
(normalt ligger passagerarantalet på

andra expeditioner mellan 120 och
500) har vi stora möjligheter att anpassa vår resa som ger exklusiva och
hållbara upplevelser. Kontakta oss för
priser efter hyttkategori. Resan till och
från Ushuaia tillkommer.
Rudi Jelinek 070-388 46 30
rudijelinek@gmail.com
Berndt Lindberg 073-693 81 00
berra.lindberg@gmail.com
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

FÖRENINGSNYHETER HÖSTEN 2019
Nya stadgar är klubbade, ordförandeskapet fortsätter rotera och hågade
medlemmar har hittat till GOF:s nya
mötesplats: Södra Allégatan 1 B.
NYA STADGAR

På det extrainkallade årsmötet den 26
augusti klubbades föreningens nya stadgar för andra gången. De innebär inga
förändringar i GOF:s förhållande till
Birdlife Sverige, men med de nya stadgarna förbättras föreningsdemokratin
på flera punkter. Det blir till exempel
möjligt att kalla till extra årsmöte när
minst 20 föreningsmedlemmar begär
det (tidigare krav var en tiondel av föreningens medlemmar).
Dessutom ska styrelsen presentera
sina planer för det kommande året på
årsmötet. Detta tror vi kommer att till
leda till bättre diskussion och större engagemang i föreningen.
FORTFARANDE INGEN ORDFÖRANDE

Inte heller vid detta möte fanns det nå-

gon kandidat till ordförandeposten. I
styrelsen har vi valt att låta posten som
mötesordförande rotera, och upplever
god arbetsgemenskap och initiativrikedom. Men på sikt är det förstås nödvändigt att vi får en ordförande och vi uppmanar medlemmarna att ta kontakt
med valberedningen med tips. (Tommy
Järås 0706-574717, Berndt Lindberg
0736-938100, Stig Fredriksson 0703302816)

vid Järntorget. Fotografen och ornitologen Per Aronsson har talat om Fågellivet i Kenya och Sture Orrhult om Hur
mår våra örnar?
Ni som inte hade möjlighet att komma
kan se föredragen på vår youtubekanal.
Välkomna till vårterminens föredrag
och bildvisningar första söndagen i månaden kl. 18.30!
		

TRASSEL MED HEMSIDAN

Alla har nog märkt att hemsidan inte
alltid fungerar fullt ut. Anledningarna
är flera, men frågan står högt på styrelsens dagordning. Vi välkomnar medlemmar med expertis inom området att
höra av sig, för ett av problemen är tidsbrist hos dem som arbetar med hemsidan nu.
FÖREDRAG PÅ SÖDRA ALLÉGATAN 1B

I skrivande stund har vi haft två välbesökta föredrag på vår nya samlingslokal

Hitta till GOF på Facebook och Youtube
Youtube är en ny möjlighet för GOF
för att nå ut till våra medlemmar
och locka nya.
I styrelsen har vi sett att behovet av snabb
och relevant information är stort. Därför har
vi ökat aktiviteten och ”omstartat” Facebooksidan https://www.facebook.com/goteborgsornitologiskaforening. Där har vi redan långt
över 1000 följare och är mycket glada för det.
Vi har också börjat videofilma våra utmärkta
programpunkter. Två av filmerna finns nu
tillgängliga på vår nystartade you-tubekanal
som du finner om du söker ”GOF - Göteborgs
Ornitologiska Förening”. Så här såg den ut
den 15 oktober 2019, en knapp vecka efter
start. Glöm inte att gilla och trycka ”prenumerera”!
Vi hoppas naturligtvis på att kunna använda denna kanal för våra medlemmars naturfilmer också! Vill du få ut din videofilm i
GOF:s regi, kontakta Per Tengroth, tel 0709875408. Missa inte heller möjligheten att gå
med i GOF:s facebookgrupp "Fågelskådning i
Göteborgstrakten".
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# ANNA LENA RINGARP

Kallelse till ordinarie
årsmöte 2020
Enligt de nya stadgarna håller vi årsmöte under mars månad. Årsmötet
2020 hålls söndagen den 29 mars
klockan 18.30 på Södra Allégatan 1B.
Punkterna på dagordningen kommer att meddelas på webbsidan en
månad före årsmötet.
Anna Lena Ringarp,
för styrelsen

Kontakta GOF
och närliggande verksamheter
BESÖKSADRESS

Södra Dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

VAKANT

ADRESS

HEMSIDOR

KOMMITTÉER
EXKURSIONER

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (0705-15 52 85)

VICE ORDFÖRANDE

MANNE STRÖMBÄCK
manne.stromback@gof.nu (0708-99 66 92)
SEKRETERARE

ANNA LENA RINGARP
annalena.ringarp@gof.nu ( 0708-27 93 76)
ANDRE SEKRETERARE

ANNICA NORDIN
annica.nordin@gof.nu (0707-530758)

FÅGELSKYDD

LARS GERRE
lassegerre@yahoo.se ( 0733-86 37 65)
HEMSIDA

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (0708-19 44 77)

KASSÖR

ÖVRIGA LEDAMÖTER

JOHAN ANDER
BERNDT ANDERSSON
LEIF LITHANDER
LEIF JONASSON
PER UNDELAND
PER TENGROTH
ULLA ARNBERG
JAN FUNKE
HAMPUS LYBECK
fornamn.efternamn@gof.nu

NIDINGENS FÅGELSTATION

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet
på Nidingen från tidig vår till sen höst.
Bes ök www.gof.nu/nidingen för mer
information om Nidingen och det
aktuella bokningsläget.
PLATSBOKNING

DENNIS KRAFT
bokning@nidingensfagel.se (tel nr 0706-38 09 85)

031-49 22 15
gof@gof.nu

ÖVRIGT

Postgiro: 89 01 68-8
Swish :123 335 08 16

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen
(www.artportalen.se) så snart som möjligt efter
observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas på Artportalen.
Du kan även gå till glutt.se och välja Senaste fynden
från Göteborgsområdet i popup-menyn.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rapportkommitté (se nedan).

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

gof@gof.nu
RODEN BERGENSTEIN
roden.bergenstein@gof.nu (0735-68 65 99)

TELEFON/E-POST

Box 166
www.gof.nu
421 22 Västra Frölunda www.kustobsar.se

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu (0706-17 42 58)
MÅNADSMÖTEN

ULLA ARNBERG
uarnberg@gmail.com (0707-75 88 25)
NIDINGEN

HANS SÖDERSTRÖM
hans.soderstrom@gof.nu (031-92 22 27)
RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

JOHAN SVEDHOLM
johan.svedholm@gof.nu (031-24 00 82)

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.h.viktorsson@gmail.com (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)
RRK VÄSTERGÖTLAND

RAPPORTMOTTAGARE: MAGNUS HALLGREN
m.hallgren@gmail.com
RRK GÖTEBORG

RAPPORTMOTTAGARE: PER BJÖRKMAN
rrk@gof.nu (Klassikergatan 9, 422 41 Hisings Backa)
RRK HALLAND

RAPPORTMOTTAGARE: ULF LÖFÅS
rrk@hallof.se (Ulf Löfås, Nässelvägen 2, 311 96 Heberg)

STUDIEVERKSAMHET

PER TENGROTH
per.tengroth@gof.nu (0709-87 54 08)
TORSLANDAVIKEN

KÅRE STRÖM
kare.strom@gof.nu (0303-24 95 95)

FÅGELCENTRALEN

Kontakta Fågelcentralen om du behöver hjälp med att
ta om hand en skadad fågel. Mer information finns på
www.fagelcentralen.se.
KONTAKTPERSON

FACEBOOK

https://www.facebook.com/goteborgsornitologiskaforening

PETRA LUNDEMO
petra@animalshope.com (0303-165 01)
JAN WESTIN
jan@animalshope.com (0709-967601)

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1
En svala underifrån gör ingen sommar, speciellt inte i
september. Bilden kan ställa till det en aning då fågeln
uppvisar något som liknar ett bröstband vilket kan
föra tankarna till backsvala. En sådan uppvisar dock ett
mer markant band tillsammans med mörkare bröstsidor. Dessutom anar man den vita övergumpen. Just
den lite solkiga bröstteckningen indikerar att det är en
årsunge (1k) hussvala. (Kungsbacka, september).

Bild 2
Någonting spännande färgglatt sätter sig i ett träd, vill
inte riktigt vara med på bild, och försvinner snabbt
igen. Inte den mest fördelaktiga vinkel för artbestämning man kan önska sig men tillräckligt kan ändå ses
för att komma rätt. Fågelns utseende med de klargula
partierna på vingen passar inte på någonting annat
än en steglits. (Kungsbacka, april).

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA
OCH UTFORSKA FÅGELFAUNAN,
SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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