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Förenings information
LIDKÖPINGS FÅGELKLUBB är en ideell sammanslutning som har till uppgift att främja utforskandet
och skyddet av fågelfaunan i Lidköpings kommun. Vi verkar även för att väcka och underhålla intresset
för fågelfaunan och fågelmiljön, samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.
----------------------------------------------------------Den som önskar medlemskap kan kontakta kassören, eller betala medlemsavgiften på pg. 72 78 59-1
Medlemsavgiften för 2001 är 75kr för vuxna samt 20 kr för familjemedlemmar och juniorer. Avgift för
hela familjen är 100 kr.
-----------------------------------------------------------

Föreningsklubblokal och tillika postadress: Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

Hemsida
på
http://www.algonet.se/~jonal/lidkopings_fagelklubb.htm

internet:

Fågelklubben i samarbete med Studiefrämjandet
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Förenings funktionärer
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledarmot
Ledarmot
Adjungerad ledarmot
Suppleant
88
Redaktion Uven
Redaktör

Rapportmottagare
Berguv rapporter

Nils Karvik
Lars P-son Ring
Stefan Hessle
Jonas Lind
Olle Strandroth
Hans Hägnander
Martin Bolms
Evert Persson

nils.karvik@lidkoping.se
lars.pson.ring@swipnet.se
lidsh@lidaker.lidkoping.se
jonal@algonet.se

tel 0510-142 38
tel 0510-204 43
tel 0510-611 18
tel 0510-211 77
tel 0510-202 53
tel 0511-577 42
martinbolms@hotmail.com tel 0510-602 66
tel 0510-234

Håkan Pettersson
Olle Strandroth
Jonas Lind

inu471e@tninet.se

Hans Hägnander
Nils Karvik

jonal@algonet.se

tel 0510-266 56
tel 0510-202 53
tel 0510-211 77

nils.karvik@lidkoping.se

tel 0511-577 42
tel 0510-142 38

Verksamhetsrapport 2000
Medlemsantal
Klubbens medlemsantal Har under året varit 217 , varav 51 juniorer Vi har för första gången
fler än 200 medlemmar.
Ekonomisk ställning
Konto
Ingående saldo

Inkomster

Utgifter

54224,39

Medlems avgifter

4290,00

0,00

Mötesverksamhet

3895,00

9596,00

Frimärken

0,00

0,00

Klubblokal

0,00

6023,00

Inventering

20753,00

12421,00

0,00

0,00

0,00

751,00

0,00

0,00

Uven
Diverse
Ö. Hamnen
Försäljning
Bidrag

1000,00

0,00

Övrigt

761,05

2366,00

Utgående saldo

53766,44
84923,44

84923,44

Klubbmöten och sammanträden
Under året har sju protokollförda möten avhållits. Styrelsen har haft fem sammanträden, samt
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en del frågor som har handlagds per telefon mellan ordföranden och den övriga styrelsen.
Inventeringar
Vänerinventeringen , Fiskgjuse och Skäggdoppinginventering/projekt , Skarvmärkning ,
Tornfalksprojekt , Berguvsinventering och CES-projektet i Söne är de aktiviteter klubben
deltar i utanför det ordinarie klubbprogrammet .
Bildvisningar
Hans Kongbäck har visat sina bilder från Vänern. Klubbens egna fotografer har även vid
några tillfällen visat sina bilder. Per Grenabo ( Spanien ), Jonas Lind (Sångarkväll, ljud och
bild)
Studiecirklar
En studiecirkel i fågelkännedom har hållits.

Korta noteringar
Silkeshäger vid Söne mad
Vår nyaste medlem, Pål Kindblom "skrällde" direkt, vid första klubbaktiviteten, ringmärkning
vid Söne mad, där han tillsammans med Stefan och Jonas upptäckte en silkeshäger som kom
inflygande från norr! Massor av fågelskådare kunde under den dagen se silkeshägern när den
sov, flög, letade mat, gömde sig samt sträckte bort i kvällningen.
Dammsnäppa i hamnen
En eftermiddag i maj gästades östra hamnen av en dammsnäppa. Denna raritet upptäcktes av
Hans Hägnander.
Ägretthäger i Blomberg
En ägretthäger upptäcktes i Bolmbergs hamn söndagen den 20 maj. Den vita hägern stannade
bara en eftermiddag innan den fortsatte sin resa.
Mindre flugsnappare i munkängarna
Två eller till och med tre sjungande mindre flugsnappare finns i munkängarna på Kinnekulle.

Jubileumsfest
Vik den 20 oktober för Fågelklubbens 25 års jubileums FEST !
Klockan 19 samlas vi vid Rådåsgården för att fira klubbens kvartssekel. Skynda dig att
anmäla dig och dina kära för deltagarantalet är lite begränsat. Så först till kvarn gäller och
senast den 15 september vill vi ha anmälningarna.
För 150 kronor får man mat (två rätter med kaffe och kaka samt lätta drycker), underhållning
och dans till discjockey.
Anmälan till Nils Karvik telefon 0510-142 38
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Program 2001
Mån 11/6 20.30

Nattsångare!
Vi söker genom lämpliga lokaler. Samling vid g:a vattentornet.
Kontaktman Olle Strandroth 202 53.

Lör 16/6 03.30-09.30
Lör 30/6 03.30-09.30
Tis 10/7 15.15-21.15
Lör 21/7 05.00-11.00
Ons 1/8 05.00-11.00

CES-projektet: Ringmärkning Söne mad. (Jonas 21177, Stefan 61118)
CES-projektet
CES-projektet
CES-projektet
CES-projektet:

Tis 7/8 18.00

Klubbmöte/grillparty!
Vi ses vid kuren på utfyllnaden bakom värmeverket för att skåda bl.a.
vadare som det brukar finnas gott om vid denna tidpunkt. Traditionellt
bjuder vi på grillkorven! Kontaktman Hans

Tor 9/8 06.00-12.00 CES-projektet: Ringmärkning Söne mad. (Jonas 21177, Stefan 61118)
Lör 18/8 06.00-12.00 CES-projektet:
Sön 26/8 07.00-13.00 CES-projektet:
Sön 26/8 9.00

CES Avslutning på Söne mad
Vi samlas vid Söne mad för att spana av maderna och kolla in
ringmärkningen. Fika och aktiviteter utlovas. Kontaktman Stefan
61118.

Tis 4/9 19.00

Klubbmöte i klubblokalen.
Ove Lyckner kommer och visar kamerasamling

Fre-sön 28-30/9

Falsterbo eller Öland
Beroende på intresset styrs resan till Falsterbo eller Ölands södra udde
Anmälan senast 20 juni! Ring Nisse Karvik 142 38!

Tis 2/10 19.00

Klubbmöte i klubblokalen.
Knytkalas med bilder från årets skörd. Dessutom redovisning av
pågående projekt. Kontaktman Lasse

Lör 6/10 soluppgång World Birdwatch day
Denna helg fågelskådas det över hela världen. I Sverige kommer det på
olika fågellokaler att finnas fågelskådare som hjälper till. Vi ringmärker
på Hindens rev från soluppgång till kl.13, lördagen den 6 okt. Det går
bra att komma när man vill! Kontaktman: Jonas Lind 211 77.
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Lördag 20 Oktober

Jubileumsfest se ovan!

Tis 6/11 17.00
OBS! Tiden

Klubbmöte.
Praktiskt naturvårdsarbete tillsammans med SNF. Vi bygger holkar !
Plats: Slöjdsalen Lidåkersskolan. Material finns på plats.
Anmälan till: Jonas Lind 211 77.

Lör 17/11 08.00

Resa till Naturhistoriska Museet i Göteborg samt Nolhagaviken i
Alingsås
Anmälan till Lasse P-son Ring tel 0510-204 43

Tis 5/12 19.00

Klubbmöte.
Traditionellt lussefirande med landgång
Plats: Klubblokalen.

Klubbrapporter
Praktiskt naturvårdsarbete tillsammans med SNF.
En kulen höstkväll sammanstrålade vi fågelskådare och naturvårdare i Lidåkerskolans slöjdsal
för att tillverka bostäder åt våra vänner fåglarna. Ett 20-tal gamla och unga snickrade för
brinnande livet under 4 timmar. Resultatet blev en hel lång rad med holkar av många olika
modeller. En av de konstigare sorterna var en femvåningsholk. Den finns nu att beskåda vid
Söne mads fågelstation, staren bor förresten längst ned. / Jonas Lind
Örnar vid Hornborgasjön eller hetaste lokalen.
Detta var en kylig dag men ett tiotal tappra satsade på en tur till Hornborgasjön. Detta visade
sig var ett lyckat drag. Två havsörnar, en fjällvråk och storskarvar som fiskade i Hornborgaån
kunde vi observera. Ett flertal minkar visade sig också. / Jonas Lind
Ugglekväll i Klyftamon.
Söndagen den 18 mars drog vi iväg till trakterna mellan Sparresäter och Bjursjöarna för att
lyssna på ugglor av olika arter. Onsdagen i samma vecka hade jag själv varit och rekat inför
vår utflykt tillsammans med Götene Naturskyddsförening. Det blev bingo! Spelande
sparvuggla sittande i en grantopp och berguv svagt ropande. Pärlugglan hördes i skogen på
hemvägen på väldigt nära håll. Detta berättade jag för de ca 25 deltagarna på söndagen som
var förväntansfulla inför vår ugglekväll. Efter lång väntan hördes berguven ropa (Jag tror att
alla hörde den) och vi såg räven raska över isen vid Borgehall. Under tiden vi stod där hördes
även några pärlugglor spela på långt håll. Efter intagen fika vände vi hemåt. Några kilometer
bort hörde vi ytterligare en pärluggla också den på långt håll. När vi alla skildes åt i Götene
tror jag de flesta var nöjda med kvällen även om den blev kall. / Nils Karvik
Klubbmöte på Söne mad!
Ett traditionsenligt möte på vår fina fågellokal i Söne. Många aktiviteter pågick under hela
förmiddagen: Expert visade kikare och bjöd på fika. CES-projektet hade ringmärkning igång
under hela tiden. Det blev tursamt nog en rekorddag med hela 15 olika fågelarter att beskåda
på nära håll för besökarna. Guidningar i ringmärkningsboden och till fångstnäten kunde man
deltaga i med jämna mellanrum. Ville man vila benen en stund gick det att slå sig ned och titta
på bildspel eller utsikten från fågeltornet. 25 deltagare fick mycket till livs. / Jonas Lind
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Fågelrapporter

6

