Övrigt

Har du ett önskemål om aktivitet eller kanske skulle vilja hålla i en
exkursion till favoritstället eller visa bilder från senaste resan så är
du hjärtligt välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Andra synpunkter är även de välkomna.
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073-612 80 01
073-848 75 56
070-388 63 53
070-278 35 70

Gemensam e-mail till styrelsen: uffstyrelse@gmail.com

Program
2016
HÖSTEN

Umeå Fågelförening, UFF, är en lokalförening för medlemmar i Västerbottens Ornitologiska förening, VOF, bosatta i Umeå kommun.
UFF bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl
nybörjare som vana fågelskådare. Genom studiecirklar, utflykter,
bildvisningar och föreläsningar m m sätter vi fokus på fåglarna.
Vill du veta mer om någon av våra aktiviteter eller om oss så tveka
inte att höra av dig! Förslag på aktiviteter mottages tacksamt.

Fågelfören
i ng
eå
m
U

I samarbete med

www.medborgarskolan.se/umea

Hjärtligt välkomna!

AUGUSTI

Ringmärkning av flyttande fågel
Söndag 14 augusti, kl 08.00
T-vägen, Degernäs

Följ med ut och få närkontakt med slättmarkernas flyttande småfåglar. Under morgonen lär vi oss art-, ålders- och könsbestämning på
en rad arter. De som vill får även chansen att hålla en liten 10-grams
fågel i sin hand innan den fortsätter sin resa mot varmare trakter. En
mycket uppskattad aktivitet för såväl barn som vuxna. Medtag fika
och varma kläder.
Samling: Ålidhems centrum kl 8.00 för samåkning i egna bilar.
Ansvarig: Tomas Brodin 070-278 35 70
SEPTEMBER

Ringmärkning av flyttande fågel
Torsdag 1 september, kl 18.00
Sundshålet - Stöcke

Denna kväll fokuserar vi på de fuktigare markernas flyttande småfåglar. Vi hoppas bland andra fånga fjällens näktergal, Blåhaken, och
kanske även den mystiska Videsparven. De som vill får chansen att
hålla en liten 10-grams fågel i sin hand innan den fortsätter sin resa
mot varmare trakter. En mycket uppskattad aktivitet för såväl barn
som vuxna. Medtag fika och varma kläder.
Samling: Ålidhems centrum 18.00 för samåkning i egna bilar.
Ansvarig: Tomas Brodin – 070-278 35 70

OKTOBER

Sträckskådning

söndag 9 oktober, kl 06.30
Vi åker till Sönnerstgrundet norr om Umeå för att uppleva sydsträckande
fåglar. Vad vi får se beror på vädret men vi hoppas på fjällvråk, kungsörn,
sparvhök, tretåig hackspett, gråspett, gäss och diverse tättingar. Kanske
har vi tur och får se en bredstjärtad labb. Fåglarna passar ofta snabbt
eller på långt håll vilket kan känns frustrerade i början. Tubkikare är att
rekommendera om det blir sträck över havet. För tättingsträcket räcker
handkikare gott. OBS! Medtag VARMA kläder och gärna något att sitta på
(och naturligtvis fika). Om sträcket är bra räknar vi med att vara på plats
större delen av förmiddagen ev fram till lunch).
Samling: Ålidhems centrum kl 06.30 för samåkning i egna bilar
Ansvarig: Marcus Östman 073-612 80 01
DECEMBER

Glöggkväll

torsdag 8 december kl 18.30
EMGs fikarum – KBC, Universitetet
UFF bjuder på glögg och fika! Vi ska i vanlig ordning försöka anordna
någon form av bildvisning eller liknande. Precis som förra året kommer
det att bli ett gemensamt fågelquiz så medtag gärna några kluriga bilder
på ett USB-minne.
Ansvarig: Anna Sundelin 073-848 75 56

Eventuella förändringar/uppdateringar i programmet kommer att presenteras på:
• Facebookgruppen: ”Fågelskådning i Umeå”
• Hemsidan: www.vofnet.se
• E-post: UmeBirdNet (UBN)

