Program juli-december 2019

Söndag 4 augusti – Norsholmen (97)
Återigen dags för denna årliga vandring bland vadare, rovfåglar m.m. Samling vid
Livräddningsmuséet i Ekeviken kl. 08:00 (kolla Fåröfärjans tidtabell!). Ledare och
kontaktperson Tord Lantz tel. 070 66 95 000.
Söndag 18 augusti – Ålarve (41)
Nu återbesöker vi ett av vårens sista utflyktsmål, nämligen Ålarve naturreservat i Ronehamn.
Många fågelarter känner vi igen från i våras, men förhoppningsvis finns artrika flockar med
vadare från Arktis. Medtag gärna fika. Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i
samhället) kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 070 56 85 368.
8 september – Alsvik och Mjauviken
Vi fortsätter vandringen längs Peteskusten och ser vad de välbetade strandbackarna och
sumpiga vikarna har att erbjuda. Samling på parkeringen innanför fiskebodarna kl. 09:00.
Kom ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Ledare och kontaktperson är Sivert Söderlund
tel. 070 33 26 677.
29 augusti - 1 september – Skåne/Ölandsresa
Föreningen planerar en fastlandsresa med Skåne och Falsterbo Bird show som huvudmål. På
hemvägen passerar vi Öland innan det är dags att återvända till ön. Resan sker med hyrbuss
som vi kliver på i Oskarshamn. Avresa torsdag, Bird show fredag, skådning på Nabben/Näset
lördag, till Öland under eftermiddagen för övernattning, söndag skådning på Öland och
hemresa söndag kväll. Max 8 deltagare, först till kvarn! Ledare och kontaktperson Sven-Olof
Lundgren tel. 070 26 77 324, som tar emot förhandsbokningar och svarar på frågor. OBS!
Sista anmälningsdag 1 maj!!
Söndag 15 september – Höstflyttningen på Storsudret. Hoburgen (1)
Vi gör som traditionen bjuder, vinkar farväl till fåglarna vid Hoburgen. Det är mängder med
fåglar, både små och stora samt vanliga och rara, som lämnar Gotland för varmare nejder.
Samling på parkeringen norr om Hoburgsklippan i Sundre kl. 07:00. Om vädret tillåter och
termiken lyfter så förflyttar vi oss upp till Alvret och Muskmyr framåt dagen. Kom ihåg
matsäck och välj lämpliga kläder. Leder det hela gör Per Smitterberg tel. 070 56 85 368.
Söndag 6 oktober – Sjöfågelsträck vid Faludden (13)
Beroende på ”vind och väder” bjuds man på fint eller jättefint sträck av alla slags gäss, änder,
lommar och måsfåglar. Missa inte en stor höstupplevelse. Samling på parkeringen vid
Faluddens fyr kl. 07:00. Kom ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Leder det hela gör Per
Smitterberg tel. 070 56 85 368.
Söndag 13 oktober – Kyllaj och S:t Olofsholm
Nu är det dags för ett besök på norra delen av ön. Vi letar igenom vikar och stränder längs öns
nordöstra kust. Änder, örnar och spännande tättingar i strandskogen. Samling vid hamnen i
Kyllaj kl. 10:00. Kom ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Ledare och kontaktperson är
Sivert Söderlund och Sven-Olov Lundgren tel. 070 26 77 324.

Onsdag 13 november – Albatrosser och storslagna landskap i södra Argentina
Vi är medbjudna på en resa till ”världens ände” med Ann och Sten Wikström som guider. Så
långt man kommer söderut på den Sydamerikanska kontinenten där vi spanar efter albatrosser
och annat exotiskt. Vi möts kl. 18:00 i Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson
Clas Hermansson tel. 070 25 40 395.

Onsdag 11 december – Luciafirande och en inventerares vardag
Förutom det traditionella luciakaffet ska vi få en spännande inblick i Sivert Söderlunds jobb
som strandängsinventerare åt Länsstyrelsen. Föreningen bjuder på fika. Vi möts kl. 18:00 i
Vita huset på Ekmansgatan 11, Visby. Kontaktperson Clas Hermansson tel. 070 25 40 395.

