Program vintern 2017/2018
Varmt välkommen till NOF:s aktiviteter under
kommande vinter! Några av aktiviteterna är
kulturaktiviteter
i
samarbete
med
Studiefrämjandet.
Fler programpunkter kommer i nästa nr av Fåglar
i Norrbotten som utkommer i januari. Håll också
utkik här på vår hemsida.

19-26 oktober
Magiska ögonblick i fågelmarkerna
Under oktober gör den välkände författaren och
naturfotografen Brutus Östling en turné runt länet
där han i ord och bild berättar om spännande
fågelmarker jorden runt. Turnéplanen ser ut som
följer:
Boden: Torsdag 19 oktober 2017 - info om
klockslag kommer (kl 18 eller 19)
Bodens stadsbibliotek
Luleå: Lördag 21 oktober 2017 - preliminär tid kl
15
Bok & Bild 2017, Kulturens hus
Gällivare: Måndag 23 oktober 2017 - kl 19
Gällivare bibliotek
Hakkas: Tisdag 24 oktober 2017 - kl 19
Hakkas Folkets Hus
Älvsbyn: Onsdag 25 oktober 2017 - info om
klockslag kommer. Älvsbyns bibliotek.
Piteå: Torsdag 26 oktober 2017 - kl 19
Piteå stadsbibliotek, Olof Palmes gata 2, Piteå
För mer info gå in på brutusphoto.se/foredrag.
OBS att detta är ett allmänt arrangemang utanför

NOF!

Onsdag 15 november
Fågelbordslunch, Kiruna
Vi gör ett besök vid Institutet för
rymdfysik/Rymdcampus där Peter Dalin har
några välbesökta fågelmatbord. Vi börjar med att
äta lunch i restaurangen och skådar ut genom
panoramafönstret. Därefter besöker vi också
skogsmatningen i området. Både talltita, lappmes
och lavskrika finns i området.
OBS! Anmälan senast torsdag den 9.11 (viktigt
med anmälan med tanke på kökets planering).
Tid och plats: Samling kl. 11:30 vid Institutet för
rymdfysik/Rymdcampus reception
Kontaktperson och anmälan: Lotta Nygård,
073-091 9252, masklotta@hotmail.com

Lördag 18 november
De sista trutarna
Senhöstskådning i Kalix-trakten, vi besöker bl a
Storöns fiskehamn.
Tid och plats: Samling vid Kalix kyrka kl. 09:00.
Kontaktperson: Thore Alm, 070-252 2367

Torsdag 30 november
Rumäniens fåglar
Jan Andersson och Lars Sundberg berättar och
visar bilder från en Avifaunaresa till Donaudeltat
och Karpaterna i Rumänien. Detta är ett
samarrangemang mellan NOF och Bodens
Naturskyddsförening.
Tid och plats: Stadsbiblioteket i Boden, kl 19.00.

November - december

framgår också hur du rapporterar.

Fågelmatningar, Bodens södra skjutfält
Vi besöker fågelmatningslokaler i Boden på
södra skjutfältet. Datum, tid och plats meddelas
ca 14 dagar innan här på NOF:s hemsida, då vi
vet när skjutfältet är öppet för allmänheten.
Kontaktperson: Jan Andersson, 073-024 2079

Lördag 24 februari

Första eller andra helgen i dec
Strandskatornas Julbord
Strandskatorna bjuder till sitt traditionella julbord
vid matningen vid Gäddvikssundet, Bergnäset i
höjd med Kallaxrondellen. Datum är inte beslutat
i dagsläget, men håll utkik på
strandskatorna.panatet.se!
Vi
startar
på
matningen kl. 10.00 och skådar och hänger upp
"julmat" och delar ut en julklapp till sist tillkomna
medlem i nätverket, om sådan finns i den anslutna
flocken. Sedan drar vi till Kallax gårdsbutik och
fikar och julshoppar.
Plats och tid: Matningen vid Gäddvikssundet,
Luleå, kl. 10:00. Kolla Strandskatornas hemsida
för datum.
Kontaktperson: Elsa Rensfeldt, 070-640 7505

Måndag 15 januari
Thomas Öberg - Arktiska upplevelser
Vi följer upp förra vinterns uppskattade och
välbesökta tillfälle då Thomas berättade om
fågel-upplevelser på Antarktis. Denna gång
vänder vi blickar norrut, med strandhugg på
Svalbard och Grönland. Thomas Öberg är en
välbekant radioröst med naturreportage från när
och fjärran.
Tid och plats: Kl 19:00, Vetenskapens Hus,
Luleå
Kontakt: Jan-Olov Johansson, 070-619 2231.

Torsdag - söndag 25 - 28 januari
Vinterfåglar inpå knuten
"Vinterfåglar Inpå Knuten" är SOF/BirdLife
Sveriges största enskilda evenemang. Den sista
helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt
om i landet. Helgen är förlängd med torsdag och
fredag för att också förskolor och skolklasser ska
kunna delta.
Mer info kommer på www.sofnet.org. Där

Vinterfågelracet
Det blir åter dags att i vänskaplig anda tävla om
hur många arter man i lag kan lyckas se under en
vinterdag. Reglerna i korthet:
- Sätt ihop ett lag av ivriga race-are och
hitta på ett bra lagnamn.
- Bestäm om laget skall delta i
miljöklassen – dvs. utan motorfordon till
hjälp, eller i öppna klassen.
- Mät sträckan som färdats. Vid lika antal
arter i öppna klassen vinner laget med
kortaste sträckan.
- Räkna så många sedda/ hörda arter laget
kan få ihop under dagen inom länets
gränser mellan kl. 08:00 och 15:00.
- Laget skall utgöra en samlad grupp, dvs.
det är inte OK att dela upp laget för att
besöka fler platser. Det räcker dock att en
person i laget hört eller sett en art för att
arten ska räknas med.
- Artbestämda observationer räknas (t ex
inga obestämda korsnäbbar)
- Klamrade arter räknas inte.
Rapportmottagare: se information här på NOF:s
hemsida!
Kalix: Kontaktperson: Thore Alm, 0923-145 22
el 070-252 2367. Samling vid Kalix kyrka,
parkeringen, kl 09:00.
Kiruna: Kontaktperson och anmälan till laget
Lappmesarna: Barbro Hermansson, 070-527
9116, barbro.hermansson@comhem.se
Ta med matsäck för dagen.
Övriga orter: Gå ihop med likasinnade och bilda
ett lag.

Januari - februari
Fågelmatningar, Bodens södra skjutfält
Vi besöker fågelmatningslokaler i Boden på
södra skjutfältet. Datum, tid och plats meddelas
ca 14 dagar före här på NOF:s hemsida, då vi vet
när skjutfältet är öppet för allmänheten.
Kontaktperson: Jan Andersson, 073-024 2079.

