
Planering för våren 2019 

V 4 27/1 kl 10.00 Vinterfåglar inpå knuten med efterföljande knytis. Vi samlas vid 

Trädgårdsföreningens matning och räknar fåglar och går sedan antingen hem till mig eller till någon 

annan lokal och värmer den medtagna maten för att äta ihop.  

V 7 17/2 kl 09.00 Vinterskådning vid Stångån. Vi samlas vid Snöbryggan och letar efter vinterns 

fåglar. Kungsfiskaren får inte gäcka oss!  

V 10                     Ugglor i Tinnerö Kvällstur någon kväll denna vecka. Ugglorna svek oss förra året men 

i år så…!!! Info kommer närmare inpå. 

V 11                      Skådarpub Kvällsprat och en bit mat. Mer info kommer 

V 14 7/4  kl 09.00 Vårfåglar i Svartåmynningen Nu måste väl våren vara här. Kanske hör och ser vi 

den första rödspoven och nog spelflyger väl enkelbeckasinerna! 

V 17 25/4              Kvällstur till Leonardsberg i Norrköping. Vi träffar Norrköpingsgänget där och 

skådar tillsammans. Återkommer om tid för avfärd. 

V 17 28/4 kl 05.00   Orrspel i Kärnskogs mosse. Vår klassiska utflykt till mossen där orrarna kluckar 

och ljungpiparna klagar. Samåkning i arla morgonstund från Linköping. Kanske några modiga åker 

redan på lördagskvällen och sover på mossen…. 

V 18 1/5                  Utflykt till Tåkern där vi träffar Västmanlands Rapphönor! Samarrangemang som 

känns väldigt roligt. Tider meddelas senare. 

V 19 12/5               Utflykt till Uknö våtmarksområde i Loftahammarstrakten. Tillsammans med 

Norrköpings Rapphönor skådar vi flyttfåglar, vårfåglar, vadare och rovfåglar.  

V 21                       Skådarpub 

V22  29/5 – 2/6    Skådarresa till Öland. Lotta och Athena tar tillsammans med Donat Hullmann hand 

om ett gäng rapphönor på bästa sätt. Se särskild inbjudan. 

För alla arrangemangen gäller: 

Varma kläder och skor, kikare om du har 

Matsäck 

Samåkning så mycket som går. Reseersättning till bilförare 20 kr/mil 

Utflykter kan ändras beroende på olika omständigheter. 

 Dessutom: Alla kan komma med tips om utflykter. I våras hade vi en fin vårvandring i Tyttorp efter 

tips från en av rapphönorna. Ölandsresan är också ett initiativ från en rapphöna. Kom med idéer! 

 


