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Programmet för augusti 2016 - januari 2017

2016-08-27, lördag kl 13.00 – 21.00
Tärnans utbildningshelg - Rovfåglar på sträck
Spännande, korta föredrag om rovfåglars sträckkaraktärer presenteras 
under dagen, varvat med fika, mat och mingel. Mer information finns i 
separat blad tillsammans med detta utskick, där inbjudan och dagordning 
presenteras. I samarbete med Studiefrämjandet.

2016-08-28, söndag kl 09.00 – ca 15.00
Rovfåglar på sträck
Teorin från gårdagen praktiseras under en dag i fält. Var vi kommer vara 
bestäms senare, och kommer att presenteras till dem som anmäler sig till 
utbildningshelgen samt på Tärnans hemsida (tarnan.eu). I samarbete med 
Studiefrämjandet.

2016-09-11, söndag kl 10.00 – ca 15.00
Rovfåglar på sträck
Idag kommer vi besöka Marsäng och förhoppningsvis få träna på det vi lärt 
oss under utbildningshelgen. Samling vid parkeringen mellan Restaurang-
skolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Ansvariga Jan 
Karlsson 070-680 38 46 och Mats Andersson.

2016-10-01, lördag kl 08.00 - 14.00
EuroBirdwatch 2016
Vid träffas vid Horns båtvarv, Nyköping, som vanligt den första lördagen 
i oktober och räknar arter och individer som en del av EuroBirdwatch. 
Vi står ute på udden öster om varvet, ni följer stigen från parkeringen ut 
genom hagen. Ni kommer till Horn när det passar er själva under dagen. 
Ett samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvariga Bertil Karlsson 070-347 55 55 och Peter Lantz.
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2016-10-19, onsdag kl 19.00 – ca 21:30
Vad är en bra fågelbild?
Repris på fjolårets kväll med samma rubrik.  Många ville ha en fortsätt-
ning och detta hörsammar vi. Kvällen ägnas åt att titta på bilder och att 
prata om vad som är en bra fågelbild. Vi ska inte “poängsätta” några bilder, 
men prata om olika typer av bilder, bildkomposition m.m. och vad bilden 
eventuellt ska användas till. Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårds-
gatan 53, Nyköping. Ansvariga Ingvar Jansson 070-570 70 25 och Torbjörn 
Winqvist.

2016-10-30, söndag kl 15.00 – ca 17.00
Uvlyssning
I månadsskiftet oktober – november spelar uvarna, vi chansar på en lyckad 
eftermiddag vid Ytterbo. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen 
Nyköping & Oxelösund. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan
och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Ansvariga Jan 
Gustafsson 070-321 60 45 och Mikael Gemsiö.

2016-11-17, torsdag kl 19.00 – ca 21:30
Vitryggig hackspett, kommer den tillbaka?
Kvällen ägnas åt den ovanliga vitryggiga hackspetten. ”Ulrik Lötberg, 
en av de ansvariga för vitryggsprojektet, kommer och berättar om denna 
spett som under 2015 hade ett bra häckningsår i våra östra grannländer och 
många individer sträckte över till oss i Sverige på hösten.” Vi träffas i  
Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvariga Björn 
Erixon 070-565 70 44 och Marianne Mattiasson.

2016-11-21, måndag kl 19.00 – ca 20.30
Nordisk vildmark ”Fjället i mitt hjärta”, Ingemar Lind
En hyllning till det landskap som jag haft som hemmamarker sedan början 
av 90-talet. Även denna gång är det årstidsväxlingarna som är själva tråden 
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i filmen. Vårvintern med det magiska ljuset. Flyttfåglarnas ankomst och 
med dem alla ljudupplevelser. Fjällrävar, myskoxar, dubbelbeckasinspelet, 
blåhaken, midnattssolens mästersångare, fjällpipare, lappsparv är några av 
fjällets innevånare. Högfjället med blommande lappljung, fjällsippor och 
isranunkel hör också till bilden av detta landskap som jag tagit, just till 
mitt hjärta. Tärnan tillsammans med Studiefrämjandet arrangerar detta på 
Culturum – i den stora salen (Konsertsalen).
Ansvariga Stig Larsson 070-557 77 12 och Ingvar Jansson.

2016-12-07, onsdag kl 19.00 – ca 21:30
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 Per 
Astfeldt. Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Ansvariga Per Astfeldt 070-659 21 86 och Anton Johansson.

2017-01-01, söndag kl 12.00 - ca 14.00
Nyårsvandring utmed ån
Som vanligt erbjuder Tärnan på lite nyårsmotion och insamlande av nyårs-
fåglar. 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 070-557 77 12 och 
Ann Löwbeer.

2017-01-21, lördag.
Artrally 2017
Mer info kommer på hemsidan och via Line Band. Ansvariga Jan Gustafs-
son 070-321 60 45 och Tommy Pettersson.
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Exkursioner som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under hösten. 
Skådningen är lättsam skådning för ovana och vana skådare. Det är som 
vanligt Björn Johansson, Kjell Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson 
som håller i dessa skådningsmåndagar. För mer info om datum under hösten 
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 Labro ängar
Regler: Skåda fågel vid Labro ängar under 2016, och rapportera dina  
observationer i Artportalen. I januari 2017 kommer Fågelföreningen Tär-
nans styrelse att utse den mest intressanta fågelarten som hittats vid Labro 
ängar under 2016, och ett pris kommer att delas ut till upptäckaren. Arten 
måste vara bestämd med stor säkerhet. Tärnans styrelse är enväldiga do-
mare av vad som är mest intressant. Prisutdelning sker om möjligt på Tärn-
ans Artrally 2017. Om du inte är rapportör i Artportalen och ser en ovanlig 
fågel vid Labro, 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 tillgång till appen Line Band 
Tärnan för smarta telefoner, där du kan få och skicka information till dem 
som är anslutna. 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 er-
håller du rabatten. De har en affär nere vid Östra Längdgatan i Nyköping.
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Bilresor
Vid bilresor rekommenderar Tärnan milersättning med 10 kr/mil per med-
resenär vid bilresor.

Bli medlem i Tärnan
Medlemskap i Tärnan under 2016 kostar 170 kr för vuxna, ungdomar < 25 
år 50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn, adress, 
telefonnr, mailadress och gärna födelsedatum. 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.
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Rödbena
Foto: Pekka Pulsa
www. pekkasbilder.se



Medlemskort i
Fågelföreningen 

Tärnan
Nyköping/Oxelösund

2016
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Namnteckning

Tärnan
samarbetar med
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