
Fågelföreningen 
Tärnan

Nyköping/Oxelösund

Programmet för 
27 augusti – 18 januari 2020



Programmet för perioden 27 augusti – 18 januari 2020

2019-08-27 tisdag kl 19.00 – ca 21.30
Innekväll: Vi lär oss mer om trutar
Christian Williams från Linköping lär oss mer om de trutar som kan
förekomma i vårt närområde. Christian är en erfaren och passionerad
trutskådare som gärna delar med sig av sina kunskaper. Han kommer
att fokusera på våra vanligare trutar och deras olika dräkter, vilket är
nödvändigt för att även kunna hitta eventuella rariteter. Vi håller till i
Pensionärernas Hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig är
Björn Erixon 072-565 70 44.

2019-09-01 söndag kl 07.00 – ca 15.00
Trutdammen, Tekniska verken i Linköping 
Christian finns på plats och hjälper oss att praktiskt tillämpa våra
nyvunna kunskaper från innekvällen den 27/8. Så här års finns möj-
ligheten att rariteter som kaspisk trut och medelhavstrut besöker oss.
Oftast är det då ungfåglar som kommer på besök. Samling 07:00 vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Om det är några som
vill kan vi avsluta dagen med ett besök vid Svartåmynningen. Ansvarig
Björn Erixon 072-565 70 44.  

2019-09-04 onsdag, guidning kl 09.00 och 11.00
Långsjön vid Ålbäck på Tunabergshalvön
I samarbete med Sportfiskarna och SSAB besöks Långsjön i samband
med den Internationella Vattenveckan. Ansvarig är Jan Gustafsson 070-
321 60 45. Samling vid fågeltornets P-plats vid utsatta tiderna.

2019-09-07 lördag kl 08:00 - ca 14:00
Flyttfåglar på Marsäng 
Höstens vallfärd mot söder har nu inletts för några veckor sedan för de
dagflyttande fåglarna. Samling vid parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för
samåkning i egna bilar. Ansvarig Jan Gustafsson 070-321 60 45.



2019-09-10 tisdag 08:00 - ca 14:00
Rapphönan firar 10-års jubileum
Det nationella nätverket Rapphönan firar 10-års jubileum och ordnar
en utflykt till ön Beten. Kostnad 150 kr/person, 6-12 personer (minst
6). För tjejer, kvinnor och tanter. Avgång från småbåtshamnen, vid båt-
bensinmacken vid restaurangen, i Oxelösund. Avfärd kl 08:00 och
08:30, hemfärd ca kl 14:00 och 14:30. Vid regn ställs resan in och kan ev.
ersättas med en utflykt till Strandstuviken. Ansvarig Susanne Stilling 070-
602 59 89.

2019-09-15 söndag kl 08:00 - ca 14:00
Flyttfåglar på Marsäng
Nu är det full fart på fågelflyttningen söderut. Samling vid parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Björn Johansson 070-
581 15 71.

2019-09-21 lördag kl 08:00 - ca 14:00
Flyttfåglar på Marsäng
Vi har nu en tredje chans att se de dagflyttande fåglarna som skall
söderut. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar.
Ansvarig Jonny Werdin 070-528 94 87.

2019-09-29 söndag kl 08:00 - ca 12:00
I tajgasångarens spår
I dessa tider finns möjlighet att få se och höra bl.a. tajgasångare, vi
planerar för ett besök i Gamla Oxelösund. Beroende på väderlek så kan
exkursionen eventuellt flyttas till Strandstuviken. Samling vid parkering-
en mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Jan Karlsson 070-680 38 46.



2019-10-05 lördag kl 08:00 - ca 14:00
Euro Bird Watch vid Horns båtvarv
Traditionsenligt träffas vi och räknar arter och individer som flyger
förbi. Ni kommer när det passar er själva. Vi befinner oss någonstans
ute på Sköthagens betesmark eller på dess sydvästsida för att ha bra
sikt mot nordligt håll. Ett samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig Bertil Karlsson 070-347 55 55.

2019-10-16 onsdag kl 19:00 - ca 21:00
Besök Borneo
En reseskildring från ön Borneo – av och med Tärnanmedlemmarna
Göran Andersson och Stefan Rosengren. Vi ses i Pensionärernas Hus,
Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Kontaktperson Ingvar Jansson
070-570 70 25.

2019-10-20 söndag kl 09:00 - 12:00
Gäss i Skåraområdet
Skåraområdet hyser på höstarna stora mängder av gäss av olika arter.
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed
Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Jan Sjöstedt
070-572 92 32.

2019-10-27 söndag kl 10:00 - 12:00
Invigning av nya fågeltornet vid Strandstuviken för Tärnans medlemmar
I dag inviger Tärnans medlemmar det nya fågeltornet vid Strandstu-
viken. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Ing-
var Jansson 070-570 70 25.

2019-11-07 torsdag kl 19:00 - ca 21:00
Fågelflyttning på längden och tvären
Ringmärkaren Thord Fransson med lång erfarenhet av ringmärkning
när och fjärran (bl.a. havsörn). Thord kommer från Naturhistoriska
Riksmuseet där han är verksamhetsledare och förste intendent för om-



rådet fåglarnas flyttning. Vi ses i Pensionärernas Hus, Västra Trädgårds-
gatan 53, Nyköping. Kontaktperson Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2019-11-10 söndag
FSOs höstkonferans
Föreningen Södermanlands Ornitologerna, på Åsa Folkhögskola i
Sköldinge, har höstkonferans. Dagordning presenteras på FSOs och Tär-
nans hemsida med anmälan m.m. Kontaktperson Ingvar Jansson 070-570
70 25.

2019-11-16 lördag kl 09:00 - 13:00
Vandring mellan Långsjön och Kungshamn
Idag ger vi oss ut i friska luften, vi tar en vandring från Långsjön och
dess parkering och ger oss mot Kungshamn som ligger vid Bråvikens yt-
tersta östliga spets, vandringen är på ca 3 km. Samling vid parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Peter Lantz 070-559 31 53. 

2019-11-19 tisdag kl 19:00 – ca 20:00
Bild- och filmvisning med Ingemar Lind, temat ”Min vän fjällräven”
Som alltid lägger Ingemar Lind mycket stor vikt vid naturens egna
ljud, för att skapa den riktiga vildmarksstämningen långt från vardag-
ens buller och stress. Ett samarrangemang med Studiefrämjandet.
Lokal: Culturum. Ansvarig är Stig Larsson 070-557 77 12.

2019-12-05 torsdag kl 19:00 - ca 21:00
Medlemmarnas bildafton
Den sedavanliga och oerhört populära bildaftonen när våra egna
medlemmar visar bilder från bl.a. året som gått. Vi ses i Pensionärernas
Hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig Marianne Mattias-
son 070-660 10 33 och kontaktperson Ingvar Jansson 070-570 70 25.



2020-01-01 onsdag kl 12:00 - ca 14:00
Nyårsvandring 
Som vanlig vandrar Tärnan vid Nyköpingsån på nyårsdagen, dags att
börja räkna nya årskryss för den motionssugne. Ansvariga Stig Larsson,
070-557 77 12 och Ann Löwbeer. Samling vid parkeringsplatsen vid To-
vastugan.

2020-01-18 lördag
Artrally 2020
Mer information kommer finnas på Tärnans hemsida (tarnan.eu) under
senhösten. Ansvariga Jan Gustafsson och Susanne Stilling. 

Programpunkter som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga, måndagar kl 08:00 – ca 11:00
Lättsam fågelskådning för både ovana och vana skådare. Ett samarbete
med Studiefrämjandet. Liksom tidigare år är det Björn Johansson, Kjell
Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson som håller i aktiviteten.
Start i slutet av mars. Ingen föranmälan. Samling 08:00 vid parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar. För aktuell information se Tär-
nans hemsida, eller kontakta Björn på 070-581 15 71.

Kommande våraktivitet
Utbildningshelg
Tärnans utbildningshelg är flyttad till våren 2020. Datum och mer infor-
mation kommer senare.

Annan information
Rapphönan 
Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar
fågel. Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill
börja. Läsa gärna mer på http://birdlife.se/om-rapphonan/ 
Kontakta Susanne Stilling 070-602 59 89 för mer information.



Line Band Tärnan i mobilen 
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i
närområdet. Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan tillgång
till appen Line Band Tärnan för smarta telefoner, där du kan få och
skicka information till dem som är anslutna. Här kan du direkt rap-
portera om du ser något ovanligt eller bara få en fråga om samåkning
för en skådartur. Här kommer Tärnan att påminna om de aktiviteter
som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på Tärnans hem-
sida tarnan.eu

Billig fågelmat 
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn, finns i
Idbäcken i Nyköping, på fågelmat. Du måste legitimera dig för att
kunna köpa med rabatt, de kollar då mot aktuell medlemsförteckning. 

Bilresor 
Vid gemensamma bilresor är samlingsplatsen vanligtvis den stora
gratisparkeringen utmed Spelhagsvägen i Nyköping, mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten. Tärnan rekommenderar samåkning, och
milersättning till föraren med 10 kr/mil per medresenär. 

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2019 kostar 170 kr för vuxna, ungdomar <
25 år 50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn,
adress, telefonnr, mailadress. Stödjande familjemedlem kan betala in
10 kr på samma Pg. Du når föreningen med medlemsärenden genom
telefon till Stig Larsson, 070-557 77 12 eller mail
stickan.larsson@gmail.com eller andra ärenden via mail 
tarnan@sormlandsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress 
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som
händer i vårt område.



Tärnan 
samarbetar med
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