Program vinter-vår 2022

Efter det senaste årets turbulens orsakad av Coronapandemin har vi fått vänja oss vid snabba
förändringar och inställda möten. Eftersom vi planlägger programmets innehåll så långt i förväg, blir
det förstås svårt att säkert veta om allt går i lås. Med anledning av det vill vi påminna medlemmarna
att det senaste alltid finns att se på hemsidan.

Måndag 3 januari – Nyårsvandring i Visby.
Lika viktig som Kalle Anka på julafton är första utflykten på det nya året. Vi börjar i Almedalen med
måsar och änder för att sen i lugnt tempo vandra norrut längs Strandpromenaden. Samling kl.10.00 i
Almedalen. Ledare Sivert Söderlund tel. 0703 32 66 77.

Söndag 30 januari – Gustavsvik och Flundreviken (72)
Det finns många spännande vintergäster i stadens absoluta närhet, med promenadavstånd till flera
fina lokaler. Vi letar efter änder, doppingar och kanske dvärgbeckasin eller havsörn. Samling kl. 09:00
på parkeringen i norra kanten av Gustavsvik. Ledare Sven-Olof Lundgren tel. 0702 67 73 24.

Söndag 13 februari – Vinterfåglar i Slite
Beroende på hur kall och frusen vintern blev, kan vi räkna med lite olika arter. Vi startar vid
Sjuströmmar där det alltid finns roliga saker att kolla in. Sen får vi se vad vi fortsätter med. Samling kl.
10:00 på parkeringen söder om Sjuströmmar. Ledare Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68.

Onsdag 23 februari – Vandring i södra Visby.
Dags för en promenad i Visbys sydöstra utkanter, för att se vilka arter som finns där vintertid.
Lättsam skådning. Samling kl. 10:00 vid Terranovakyrkan. Ledare Sivert Söderlund tel. 0703 32 66 77.

Söndag 27 februari – Klintehamns hamn, särskilt för nybörjare (32)
En utflykt för alla fågelvänner. Vi hoppas på de typiska vintergästerna, t.ex. den läckra salskraken. De
senaste åren har även skäggmesarna gillat vassarna vid Varvsholm. Glöm inte fikakorgen. Samling kl.
10:00 vid Karlsökajen. Ledare Sven-Olof Lundgren tel. 0702 67 73 24.

Lördag 5 mars – Fågelmatningen vid Södra hällarna, Visby (67)
Vårvintern är här men ännu lockas fåglarna till våra automater i sumpskogen. Samling kl. 10:00 på Pplatsen vid Södra hällarna (söder om Leva kungslador). Ledare Sven-Olof Lundgren tel. 0702 67 73 24.

Söndag 20 mars – Fågelsträck med korvgrillning vid Hammarudd, Eksta (28)
Vi håller på traditionen och hoppas på ejdersträck samt andra sträckgäster. Som tidigare bjuder
föreningen på korv och ”glödande grillplats”, men ta med egen dryck och övrig matsäck. Samling kl.
09:00. Ledare Sven-Olof Lundgren tel. 0702 67 73 24.

Lördag 26 mars – Årsmöte
Medlemmarna kallas till årsmöte på Warfsholm Pensionat i Klintehamn.
Program:
Kl. 10:00 Rundvandring och skådning under ledning av Magnus Martinsson.
Kl. 12:00 Möjlighet till lunch till självkostnadspris. Föranmälan krävs.
Kl. 13:00 Årsmötet börjar, vi bjuder på otendag (kaffe, bulle och kaka).
Efter årsmötet berättar Magnus Martinsson om aktuella naturvårdsfrågor och ni har chans att ställa
frågor. Föranmälan för lunch senast 15 mars eller andra frågor besvaras av Sven-Olof Lundgren: svenolof.lundgren@telia.com eller tel. 0702 67 73 24.

Tisdag 19 april – Vårkväll vid Storsund (57)
Ikväll testar vi vad Storsund har att erbjuda i fågelväg nu när vi nått ungefär halvvägs in i våren.
Tanken är att vi kör lite drop in-skådning i fågeltornet från kl. 16:00 och någon timme framåt
åtminstone till kl. 19:00. Skulle det vara väldigt tomt på fågel, rör vi oss någon gång under kvällen ner
mot Agbod/Kyrkbingegrund och ser om denna lokal har mer att erbjuda. I och med att vi inte rör oss
så mycket finns gott om tid att fika så ta med matsäck. Ledare Fredrik Gustafsson tel. 0706 60 50 93.

Söndag 24 april – Vår i Sundre (1)
Nu bör våren ha rullat igång med alla de arter vi önskar få se och höra. Vi startar skådandet vid
Hoburgen, sen får vi se vad som lockar. Samling på parkeringen norr om Hoburgsklippan kl. 07:00.
Ledare Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68.

Söndag 1 maj – Vandring till Killingholm
Kanske ett nytt mål för GOF? Vi ska vandra längs de betade strandängarna ut till Killingholm i
Vamlingbo. Ett sällan besökt område med många spännande fåglar. Eftersom det är starkt begränsat
parkeringsutrymme kommer vi att samåka så mycket det går från Bottarvegården. Samling kl. 09:00
på besöksparkeringen vid Bottarvegården i Vamlingbo (ängen på höger sida söder om
Bottarvegårdarna). Ledare Sivert Söderlund tel. 0703 32 66 77.

Tisdag 17 maj – Försommarkväll vid Storsund (57)

Det har gått en månad sedan förra besöket vid Storsund. Troligen har det kommit flera nya arter att
leta fram. Vi kör lite drop in-skådning i fågeltornet från kl. 16:00 och någon timme framåt åtminstone
till kl. 19:00. Skulle det vara väldigt tomt på fågel, rör vi oss någon gång under kvällen ner mot
Agbod/Kyrkbingegrund och ser om denna lokal har mer att erbjuda. I och med att vi inte rör oss så
mycket finns gott om tid att fika så ta med matsäck. Ledare Fredrik Gustafsson tel. 0706 60 50 93.

