PROGRAM
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? Hör gärna av dig
till programgruppen med tips, maila jonhessman@hotmail.com

Läs detta innan du anmäler dig
Ange om du är under 25 år så får du 50 % rabatt på resan! UOF bjuder på mellanskillnaden. I övrigt ska en anmälan alltid innehålla namn, mobiltelefonnummer för
att snabbt kunna nå alla vid ändringar, samt om du har tillgång till bil och i så fall hur
många ﬂer du kan ta med i bilen. Resekostnad betalas direkt till respektive bilförare.
Vid frågor om programmet, kontakta Jon Hessman på e-post jonhessman@hotmail.com
eller tel 073-554 40 84. Du hittar även programmet på vår hemsida och Facebooksida,
och eventuella ändringar meddelas via dessa kanaler.

Skatudden – Lördag 29 september – Gunnar Ehrenroth
Skatudden – lördag 29 september. Vi spanar efter sydsträckande fåglar. Änder och gäss kommer över
havet samtidigt som rovfåglar och småfåglar sträcker in från Finland och Åland. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka. Anmälan: Gunnar Ehrenroth, gunnar.ehrenroth@gmail.com eller 076-780 70 17.
Samling: kl 05.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 150 kr.

Tämnaren –

Lördag 13 oktober – Ulrik Lötberg

Tämnaren är en stor sjö denna tid på året bjuder på stora mängder rastande gäss och änder. Vi
spanar från olika utsiktspunkter runt sjön för att få en uppfattning om vad som ﬁnns. Med de antal
rastande fåglar som ﬁnns är det goda chanser att det gömmer sig något mindre vanligt. Tubkikare
rekommenderas, i regel är det ganska korta gångavstånd. Anmälan: Ulrik Lötberg, tel 070-813 93 86.
Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Kostnad: 70 kr.
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HÖSTEN 2018
Exkursioner 29 september – 3 november

Skådarpub – Torsdag 18 oktober – Per Johan Ulfendahl
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra fågelintresserade över
en bit mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta på Facebook så visa gärna ditt intresse
att komma – Bishops Arms är ett populärt ställe och vi måste boka bord. Vi träffas från kl. 18:30 på Bishops
Arms, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl på e-post perjohan.ulfendahl@
telia.com eller 070 577 21 75.

Hav och sjö – Lördag 20 oktober – Gunnar Ehrenroth
Vi åker först ut till kusten vid Sennebyhaken och spanar efter sträckande sjöfåglar och lomar. På hemvägen
gör vi nedslag bland rastande fåglar i insjöarna Hosjön och Skedviken. Tubkikare rekommenderas, kort
gångsträcka vid alla lokaler. Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@
gmail.com. Samling: kl 07:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Kostnad: 150 kr.

Hjälstaviken– Lördag 3 november – Samuel Persson
Vi tar oss ut till Fågeltornet och kollar på de stora ﬂockarna med änder och gäss som fortfarande dröjer
sig kvar. Storskrake, vigg och kricka kan rasta i stora antal och har vi tur kommer pilgrimsfalk eller havsörn
och skrämmer upp ﬂockarna till ett mäktigt skådespel. På ängarna födosöker steglitser på tistlar medans
varfågeln spanar in dem från sin utkiksbuske. Tubkikare rekommenderas. Det är en bit ut till tornet men vi
skådar oss fram i lugnt tempo. Anmälan: Samuel Persson, sms till 0736854892 eller mail: samper97@gmail.
com Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Kostnad: 70 kr.
Ingen föranmälan behövs.
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