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Programmet för perioden 18 januari – 10 juni 2020

2020-01-18 lördag kl 08.00 – ca 18.00  
Tärnans artrally
Vi skådar i lag som försöker hitta så många arter som möjligt mellan klockan
8:00 och 15:00, och träffas sedan på restaurang Sailor Kickis för gemensam
mat och genomgång av vad vi sett. Kostnad 150 kr per person, inklusive mat.
Anmäl ett lag på 2 – 4 personer senast den 7 januari 2020 till Jan Gustafsson
(solvidd@gmail.com). Mer information på Tärnans hemsida (tarnan.eu) och
på Line Band.

Ansvariga Jan Gustafsson, 070-321 60 45 och Susanne Stilling.

2020-01-29 onsdag kl 18.00 – ca 21.00
Innekväll: Artportalen
För er som missade detta förra året. Vi får inblick i hur Artportalen fungerar
och hur vi kan rapportera. Hur viktigt det är att man rapporterar rätt och att
man verkligen rapporterar för att gynna fågelskyddet. Vi är i Studiefrämjan-
dets lokaler på Brunnsgatan 5 i Nyköping, ingång från baksidan. 10 platser
finns till förfogande, först till kvarn gäller. Deltagare tar med sig eget fika om
man vill ha. Anmälan senast 2020-01-24 via mail till (solvidd@gmail.com).

Ansvariga Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Per Flodin.

2020-02-11 tisdag kl 19.00 – ca 21.00    
Innekväll: Tjäder
Hasse Svensson och Jan-Eric Hägerroth har jobbat i många år med denna vår
största hönsfågel. Det blir en kväll där vi får veta mycket om tjäderns liv och
leverne. Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Kontaktperson Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2020-02-16 söndag kl 09.00 – ca 12.00
Strömstare
Vi letar efter övervintrande strömstarar. Samling vid parkeringen mellan
Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, för samåkning i

egna bilar. Ansvarig Olle Pers 070-580 47 93.



2019-02-27 torsdag kl 19.00 – ca 21.30   
Innekväll: Tärnans årsmöte   
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2020. Efter årsmötes-
förhandlingarna berättar Per Folkesson om en resa till Nya Zeeland med
bilder från hav och land. Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårds-
gatan 53, Nyköping. Föreningen bjuder på fika. 

Kontaktperson Ingvar Jansson 070-570 70 25. 

2020-03-19 torsdag kl 17.00 – ca 20.00
Ugglekväll   
Det aktuella uggleläget bestämmer vart vi åker men Tunabergshalvön är ett
troligt mål, för att lyssna efter bland annat berguven. Samling vid parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, för

samåkning i egna bilar. Ansvarig är Per Astfeldt 070-659 21 86.

2020-03-25 onsdag kl 19.00 – ca 21.00  
Innekväll: Berguv  
Göran Altstedt berättar ingående om berguven i Södermanland, och i synner-
het från vårt område. Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan
53, Nyköping. Föreningen bjuder på fika.

Kontaktperson Ingvar Jansson 070-570 70 25. 

2020-03-29 söndag kl 07.00 – ca 12.00
Ängudden
Vi åker till Ängudden vid Hummelvik, sydost Buskhyttan, där vi hoppas få
möta nyanlända sjöfåglar. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan
och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, för samåkning i egna bilar. Ans-

variga Björn Johansson 070-581 15 71 och Susanne Stilling 070-602 59 89.  

2020-04-04 - 2020-04-05 lördag-söndag    
Tärnans utbildningshelg  
Utbildningshelg med inriktning på vårfåglar. När kommer de, hur låter de, var
hittar man dem och hur skiljer man dem åt?  I samarbete med Studiefräm-
jandet. 4 april, föreläsningar samt gemensam middag 13.00-21.00. Plats:
Frilufsfrämjandets hus i Ryssbergen. 5 april, exkursion på passande lokal



07.00-11.00 som meddelas under lördagen. Upplägget blir som tidigare år
med start 13.00 lördagen den 4 april med eminenta föredrag hela eftermid-
dagen varvat med bensträckare och avslutande middag. På söndagens exkur-
sion kan vi förhoppningsvis använda några av de kunskaper vi tagit till oss
dagen innan. Kostnad: För Tärnans medlemmar är hela utbildningshelgen
inklusive lördagens förtäring helt kostnadsfri. För icke medlem är kostnaden
280 kr (bli medlem i Tärnan för 200 kr och ha hela utbildningshelgen gratis).
Tärnans plusgirokonto är 476 77 25-7, eller betala med Swish på nummer 123

617 9469. Söndagen är kostnadsfri för alla även icke Tärnanmedlem.

Anmälan: Anmäl senast den 29 februari på mail till
stickan.larsson@gmail.com. Antalet platser är begränsat till 70 besökare på
lördagen och Tärnanmedlemmar har företräde före icke medlem. Först till
kvarn gäller. Ange vem/vilka ni är som anmäler er samt e-postadress,
födelsedata och mobilnummer samt om ni kommer båda dagarna eller
vilken dag ni kommer. Kom även ihåg att ange eventuella önskemål om spe-

cialkost.

2020-04-12 söndag kl 05.00 – ca 11.00
Orrspel på Stora Bötet
Vi går ut på den norra sidan av myren och står vid sidan av myren och insuper
en fin morgon med orrspel. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan
och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, för samåkning i egna bilar. Ansvarig

Jan Karlsson 070-680 38 46.

2020-04-22 onsdag kl 17.00 – ca 20.00
Tornkväll i Strandstuviken  
Vi ses vid fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida.

Ansvariga Susanne Stilling 070-602 59 89 och Marianne Mattiasson.

2020-04-25 - 2020-04-26 lördag-söndag
Vårvandring i Tintomaras spår
Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på två dagars vandring i markerna
runt Kila. Varje dagsetapp är ca en mil, man kan gå den ena eller båda, och de
som vill kan övernatta i ett vindskydd som deltagarna bygger tillsammans.



Lördagsetappen utgår från Kila kyrka kl 11.00. Söndagsetappen börjar kl
08.00 vid vändplanen på vägen förbi Källstugan söder om Bysjön, där också
övernattningen sker. Detta är ett samarbete med Nyköpings Frisksportklubb
och Naturskyddsföreningen i Nyköping/Oxelösund. Mer information kommer
på Tärnans hemsida. Anmälan till Bert Lindgren 0155-72 333 eller Sven Jonsson

0155-22 74 11.

2020-05-04 måndag kl 17.00 – ca 20.00
Tornkväll i Strandstuviken   
Vi ses vid fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida.

Ansvariga Jan Sjöstedt 070-572 92 32 och Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2020-05-09 lördag kl 05.00 – 13.00
Fågelskådningens Dag och Fågeltornskampen: Labro ängar 
Skådning hela morgonen och förmiddagen, i ett samarrangemang med
Studiefrämjandet. Från kl 05.00 till kl 13.00 pågår fågeltornskampen där vi
tillsammans försöker observera så många arter som möjligt från tornet. Kl
07.00 och kl 09.00 utgår guidade fågelturer från reservatets parkering vid
Trillingsbergsvägen, mittemot Bladbaggestigen. Turerna går över ängarna och

genom ekbackarna till fågeltornet. Ansvarig är Peter Lantz 070-559 31 53. 

2020-05-12 tisdag
Invigning av Långsjöns våtmark och fågeltorn
Mer information kommer finnas på Tärnans hemsida (tarnan.eu) samt

komma på Tärnans Line Band.

2020-05-20 onsdag kl 17.00 – ca 20.00
Tornkväll i Strandstuviken    
Vi ses vid fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats för att guida.

Ansvariga Björn Johansson 070-581 15 71 och Mats Andersson.



2020-06-10 onsdag kl 22.00 – ca 01.00
Sommarnattens fåglar
Vår traditionella försommarexkursion där vi främst lyssnar efter nattsjun-
gande fåglar. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Jan

Sjöstedt 070-572 92 32.

Skådning för måndagslediga
Lättsam fågelskådning för både ovana och vana skådare. Ett samarbete med
Studiefrämjandet. Ansvariga är Björn Johansson, Alf Andersson, Mats Anders-
son och Jan Karlsson som ledare dessa måndagar: 23/3, 30/3, 6/4, 20/4,
27/4, 4/5, 11/5 och 18/5. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan
och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna
bilar. Den 4/5 planerar vi att åka till någon mer avlägsen lokal och samlas då
kl 07.00 och beräknar att vara tillbaka ca kl 13.00. Övriga datum är det sam-
ling kl 08.00 och vi håller då på till ca kl 11.00. Ingen föranmälan. För aktuell

information se Tärnans hemsida eller kontakta Björn på 070-581 15 71.

Annan information
Miljöskådarlistan 2020
Miljöskådarlistan fortsätter även under 2020, mer information finns på
Tärnans hemsida.

Rapphönan 
Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar
fågel. Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill
börja. Läs 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 2020 kostar 200 kr för vuxna, ungdomar <
25 år 50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn,
gärna födelsedata, adress, telefonnr, mailadress. Stödjande famil-
jemedlem 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

Medlemskort i 
Fågelföreningen 

Tärnan 
Nyköping/Oxelösund

2020

........................................................
Namnteckning

Omslagsfoto: Tallbit, Mauri Karlsberg
Programkommitté: Susanne Stilling, Per Astfeldt, Jan Karlsson, Olle
Pers 
Layout: Jan Gustafsson
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