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21 febr. Lördag  Artrally 

kl 7.00 – 15.00 Vi upprepar förra årets roliga tävling i att räkna hur många olika arter vi 

kan se inom våra kommuner. Bilda ett lag som ska bestå av 2 – 4 personer 

och anmäl detta till nedanstående. Anmälan senast den 15/2 till: Anders 

Carlsson tel. 070 520 48 98 

 

28 febr. Lördag  Årets örnräkning 

kl 8.00 - 13.00 Den nu traditionella örnräkningen vid Hjälmaren. Vi åker i två grupper och 

Vingåkersbor kontaktar Lillemor om samlingsplats och Katrineholmare 

samlas vid Röda Ladan. 

Vingåker: Lillemor Däckfors tel. 073 983 70 60 

Katrineholm: Hasse Karlsson tel. 070 206 15 86 

 

15 mars Söndag  Årsmöte i Talltullen 

kl. 16.00 Efter årsmötet serveras kaffe och Krister Aronsson berättar och visar 

bilder från sin resa till Alaska. Ingen anmälan behövs.  

Ansvarig: Bernth Andersson tel. 070 284 62 47 

 

Ugglor:  I år erbjuder vi två olika alternativ för att lyssna på ugglor.   

Det finns ett område i Västmanland där vi har stora möjligheter att få höra både Pärl- och 

Slaguggla. Vi gör även som vanligt och lyssnar lite i vårt närområde också, du behöver inte välja,  

välkommen till bägge! 

 

Alternativ 1: 

29 mars Söndag  Uggleutflykt i vårt närområde. 

kl. 18.00  Ansvarig: Torbjörn Lundahl tel. 070 338 88 25 

 

Alternativ 2: 

21 – 22 mars Uggleutflykt med övernattning till Hällefors. 

Lördag-Söndag Vi startar lördag kl. 12 och när vi är framme äter vi mat och sedan går vi ut 

på kvällen med guide och lyssnar. Söndag morgon åker vi till ett område 

där det brukar finnas gråspett.  

Kostnad: gemensamma resekostnader + övernattning. Dubbelrum på 

vandrarhem kostar 240 kr/natt/person. 

Anmälan: max 10 pers till Bernth senast den 1 mars. Tel. 070 284 62 47 

 

12 april Söndag  Vårutflykt i närområdet 

kl. 7.00 – 13.00 Plats beroende på hur långt våren kommit och var vi räknar med att hitta 

vårfåglarna. 

Ansvarig: Krister Aronsson tel. 070 577 19 95 

 

 



9 maj Lördag Fågeltornskampen vid Tornstugan 

kl. 6.00 – 13.00                 Vi räknar hur många arter vi kan få ihop och tävlar med hela Sverige och  

även Finland. 2014 lyckades vi hitta 64 arter, kan vi få fler i år?  

Ansvarig: Bernth Andersson tel. 070 284 62 47 

 

14 maj Torsdag  Utflykt till Oset i Närke 

kl. 6.00 – 13.00 Nu borde det finnas mängder av vårfåglar att lyssna och titta på. Följ med 

till detta fina område för att hitta många av dem.  

Ansvariga: Lillemor Däckfors tel. 070 398 370 60 och 

Monica Jansson tel. 070 758 02 36  

 

5 juni Fredag  Nattsångare i Katrineholm med omnejd 

kl. 21.30  Utflykt i sommarnatten för att lyssna på nattsångare.  

Ansvarig: Torbjörn Lundahl tel. 070 338 88 25 

 

16 aug. Söndag Utflykt till Vadsjön 

kl. 6.00 – 13.00 En resa till Vadsjön kan ge många rastande vadare på återflytt och olika 

simänder. Ansvarig: Hasse Karlsson tel. 070 206 15 86  

 

3 - 6 sept.   Resa Falsterbo 

Torsdag-Söndag  Vi åker med gemensam bil till Falsterbo och ägnar oss åt både skådning 

och besök på Falsterbo Bird Show, vilka har sitt evenemang dessa dagar. 

Max 10 deltagare och kostnad för bil och övernattning meddelas senare 

på hemsidan eller vid anmälan. Anmälan senast den 1 april till ansvariga. 

Anmälningsavgift 500 kr betalas in till föreningens postgiro 427280-3 

senast den 1 april. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. 

Ansvariga: Krister Aronsson tel. 070 577 19 95 och 

Bernth Andersson tel. 070 284 62 47 

 

27 sept. Söndag  Sträckskådning i Nyköping/Oxelösund  

Kl. 6.00 – 13.00 Vi tar hjälp av duktiga lokala skådare som visar oss platser där vi kan se 

sträckande fåglar på väg söderut.  

Ansvarig: Krister Andersson tel. 073 381 36 12 

 

4 okt. Söndag  Euro Birdwatch (EBW) vid Tornstugan 

kl. 8.00 – 13.00 Välkommen även i år till Tornstugan där vi räknar fåglar i en årligt 

återkommande internationell fågelräkning.  

Ansvarig: Krister Aronsson tel. 070 577 19 95  

 

 

 

 



8 dec. Tisdag  Bildvisning i Talltullen 

kl. 18.00 Medlemmarna visar sina bilder som tagits under året. Föreningen bjuder 

på kaffe med lussekatt. Ingen anmälan. 

Ansvarig: Bernth Andersson tel. 070 284 62 47 

 

Samlingsplats vid utflykterna ovan är alltid Röda Ladan. 

Övriga möten vår och höst: Tisdagar, förmiddag – utomhus  

Onsdagar, kväll – nybörjarkurs  

För mer info och anmälan kontakta Pelle Moqvist, tfn. 070 370 77 25 

 
Så här blir du medlem i Katrineholm-Vingåkers Ornitologer, KVO  
Ett medlemskap i KVO för år 2015 kostar 200 kr och då ingår Föreningen Sörmlands Ornitologers, 
FSOs, årsbok. Familj betalar 250 kr.  
Inbetalning sker till PG 42 72 80-3 och du anger namn, adress, telefonnummer och eventuell e-
postadress.  
 
Kontakt  
Har du frågor om vår förening, kontakta vår ordf. Krister Aronsson via e-post 
krister.aronsson@katrineholm.se eller ring på telefon 070 577 19 95. Gäller det medlemskap 
kontakta Torbjörn Lundahl, torbjornlu@gmail.com eller tfn 070 338 88 25. Du kan också gå in på 
vår webbsida, www.kvo.sormlandsornitologerna.se och skriva till oss under rubriken ”Kontakt”.  
 
Årsavgift 2015  Plusgiro 42 72 80-3  
Årsavgiften är 200 kr inklusive FSOs årsbok. Familj betalar 250 kr.  
 
KVOs webbsida 
 För ytterligare information och utförligare program med aktuella uppdateringar, besök vår 
webbsida www.kvo.sormlandsornitologerna.se Saknar du möjlighet att besöka webbsidan, tag 
kontakt med vår ordförande enligt ovan.  
 
Fågelrapportering på Svalan: www.artdata.slu.se/birds  

Tornstugan, Näsnaren, öppen av KVO Söndag 09.00-12.00 veckorna 16-20 och 36-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvärgmås   
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