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Programmet för september 2015 - januari 2016

2015-09-19 - 2015-09-20, lördag - söndag
Utbildningshelg - Flyttande fåglar
Lördag 19 september kl 13.30 träffas vi i Friluftsfrämjandets lokal
på Ryssbergen, Nyköping för att lyssna på flera föredrag om olika
artgrupper och hur man bestämmer dessa på sträck. På kvällen
blir det middag. Vi har lokalen till kl 23.00.

Söndag 20 september 06.00 – 13.00 tillbringar vi på Femörehu-
vud, Oxelösund, där Christian Cederroth kommer att hålla korta
föredrag och agera mentor under tiden vi skådar.

Läs mer på www.tarnan.eu där kommer efterhand mer utförligt
program för lördagen att presenteras.
Anmäl dig senast 31 augusti via e-post till 
tarnan@sormlandsornitologerna.se eller till Jan Gustafsson 070-
321 60 45.

2015-10-03, lördag kl 08.00 - 14.00
EuroBirdwatch 2015
Vid träffas vid Horns båtvarv, Nyköping som vanligt den första
lördagen i oktober och räknar arter och individer i den sedvanliga
EuroBirdwatch. Vi står ute på udden öster om varvet, ni följer sti-
gen från parkeringen ut genom hagen. Ni kommer till Horn när
det passar er själva under dagen. 
Håkan Lindström, Kikab - Kite kommer och visar kikare idag.
Ett samarrangemang med Studiefrämjandet. 
Ansvariga Bertil Karlsson 070-347 55 55 och Björn Johansson. 

2015-10-25, söndag kl 08.00 till ca 13.00
Fågelvandring från Långsjön, Ålbäck till Kungshamn
Nu under höstens sena tid så kan det ha kommit många östliga



arter som rastar i området om nattens fågelsträck varit bra. Vi
börjar dagen med lite information om våtmarken Långsjön som
skall omställas till “gäddfabrik” vilket kommer att gynna fågel-
livet i området. Medtag matsäck. Aktiviteten är ett samarrange-
mang med Naturskyddsföreningen i Södra Sörmland.
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, Nyköping.
Ansvariga Jan Karlsson 070-680 38 46 och Jan Gustafsson.

2015-11-04, onsdag kl 19.00 - 22.00
Vad är en bra fågelbild? 
Kvällen ägnas till att titta på bilder och att prata om vad är
egentligen en bra fågelbild. Vi ska inte "poängsätta" några bilder,
men prata om olika typer av bilder, bildkomposition m.m. och vad
skall bilden ev. användas till.
Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping.
Ansvariga Ingvar Jansson 070-570 70 25 och Marianne Mattias-
son.

2015-11-06 - 2015-11-08, fredag - söndag
Skådarresa till Varberg
Följ med oss och skåda höstfågel i trakten av Varberg. Vi reser i
Studiefrämjandets minibuss med avfärd från Nyköping fredag 6
november kl. 06.00 och hemkomst senast 21.00 på söndag 8 no-
vember. Vi bor på DHR Västervåg vandrarhem, där vi har nära till
flera intressanta fågellokaler, bland annat Getteröns naturreservat
och Morups tånge.
Priset är 1200 kr/person och då ingår resan, två övernattningar
samt mat (frukost två dagar, matsäck två dagar samt middag på
fredag och lördag). Eventuell ytterligare måltid på hemresan beta-
las av resenären. 
Anmälan görs tidigast 1 oktober till Susanne Stilling på 0155-28
93 01 eller tarnan@sormlandsornitologerna.se
Anmälan är bindande. 



När du fått ditt deltagande bekräftat, sätt in 1200 kr på Tärnans
Pg. 476 77 25-7. Skriv Hallandsresan 2015 på inbetalningen och
ange namn, telefonnr och mailadress.

Det finns plats för 6 personer (+ Karin och Susanne), först till
kvarn gäller. Ansvariga för och med på resan är Susanne Stilling
och Karin Lindström. Resan görs i samarbete med Studiefrämjan-
det.

2015-11-19, torsdag kl 19.00 - 22.00
Artportalen med Per Flodin
Vi får nu lära oss hur man använder och letar uppgifter i nya Art-
portalen där nu fågeldelen, tidigare Svalan, numera ingår.
Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler i Nyköping, Brunnsgatan 5.
Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86.

2015-11-22, söndag kl 08.00 - ca 14.00
Naturvårdsbränningen vid Fjällmossen
Nu i år (juni) har en ny naturvårds-
bränning utförts vid Fjällmossen. Vi
får idag följa med Länsstyrelsen ans-
variga Per Folkesson och Markus Fors-
berg till detta nya brandområde. Vad
har hänt på dessa fem månader sedan man brände? Detta är ett
gyllene tillfälle att få veta varför man gör sådana här naturvårds-
bränningar och att vi får besöka ett sådant nybränt område. Vi
kanske får kontakt med den ovanliga tretåiga hackspetten som
ofta drar sig till sådana här områden. Ett samarbete med
Länsstyrelsen i Södermanlands län och med Naturskyddsförenin-
gen i Södra Sörmland. Samling vid parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping.
Medtag matsäck.
Ansvarig Björn Erixon 072-565 70 44.



2015-11-23, måndag kl 19.00 - ca 20.30
Ingemar Lind kommer på besök och visar film 
Tärnan tillsammans med Studiefrämjandet arrangerar detta på
Culturum – i den stora salen (Konsertsalen).
Ansvariga Stig Larsson 073-093 86 51 och Ingvar Jansson.

2015-12-02, onsdag kl 19.00 - 22.00
Medlemmarnas bildafton
Som vanligt är årets sista innemöte en chans för var och en att visa
några bilder. Alla är välkomna att visa egna bilder. För planering
kontakta Susanne Stilling. 
Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Ansvariga Susanne Stilling 0155-28 93 01 och Karin Lindström.

2016-01-01, fredag kl 12.00 - 14.00
Nyårsvandring utmed ån 
Som vanligt erbjuder Tärnan på lite nyårsmotion och insamlande
av nyårsfåglar. Vi träffas som vanligt vid Tovastugan och den
parkeringen som är där. Om underlaget för vandring är besvärligt
uppströms ån kan det blir en lättare vandring neråt hamnen. 
Ansvariga Stig Larsson 073-093 86 51 och Ann Löwbeer.

2016-01-16, lördag.
Artrally 2016 
Mer info kommer på hemsidan och via Sörmlandsmailet.
Ansvariga Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Tommy Pettersson.

Exkursioner som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under
hösten. Skådningen är lättsam skådning för ovana och vana skå-
dare. Det är som vanligt Björn Johansson och Kjell Eriksson nu
tillsammans även med Mats Andersson som håller i dessa skåd-



ningsmåndagar. För mer info om datum under våren tittar ni på
Tärnans hemsida, tarnan.eu eller kontaktar Björn på 070-581 15
71. I samarbete med Studiefrämjandet.

Tärnan informerar
Hitta årets art vid Svanviken
Regler: Skåda fågel vid Svanviken under 2015, och rapportera
dina observationer i Artportalen. I januari 2016 kommer
fågelföreningen Tärnans styrelse att utse den mest intressanta
fågelarten som hittats vid Svanviken under 2015, och ett pris
kommer att delas ut till upptäckaren. Arten måste vara bestämd
med stor säkerhet.
Tärnans styrelse är enväldiga domare av vad som är mest intres-
sant. Prisutdelning sker om möjligt på Tärnans Artrally 2016.
Om du inte är rapportör i Artportalen och ser en ovanlig fågel vid
Svanviken, kontakta någon du vet rapporterar i Artportalen och
be den personen att rapportera åt dig.

En app till mobilen
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i
närområdet. Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan och
sörmlandsmailet tillgång till appen Line Band för smarta telefoner,
där du kan få och skicka information till dem som är anslutna.
Här kan du direkt rapportera om du ser något ovanligt eller bara
få en fråga om samåkning för en skådartur. Här kommer Tärnan
att påminna om de aktiviteter som föreningen erbjuder. Du kan få
mer information på Tärnans hemsida tarnan.eu

Billig fågelmat
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn.
Klipp ut medlemskortet som finns i programmet du håller i och
visa upp det så erhåller du rabatten. De har en affär nere vid Östra
Längdgatan (in på gården bakom Brunelius Måleri) i Nyköping.



Bilresor
Vid bilresor rekommenderar Tärnan milersättning med 10 kr/mil
per medresenär vid bilresor.

Bli medlem i Tärnan
Medlemskap i Tärnan under 2015 kostar 170 kr för vuxna, ung-
domar  < 25 år 50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. 
Ange namn, adress, telefonnr, mailadress. 
Stödjande familjemedlem kan betala in 10 kr på samma Pg.
Du når föreningen med medlemsärenden genom telefon till Stig
Larsson, 0155 - 28 22 60 eller mail stickan.larsson@gmail.com
eller andra ärenden via mail tarnan@sormlandsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som
händer i vårt område.

Är du med i Sörmlandsmailet? 
Om inte, gå med nu! Anmäl dig på tarnan.eu Här får du påmin-
nelse om aktiviteterna dagarna innan samt även om nya exkur-
sioner som bara presenteras här, utställningar och andra små tips.



Tärnan 
samarbetar med

Klipp utmed den prickade linjen

Medlemskort i 
Fågelföreningen 

Tärnan 
Nyköping/Oxelösund

2015

........................................................
Namnteckning
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