
Programblad för 
höst/vinter 2019
Bohusläns Ornitologiska Förening
www.bohof.com

Skärpiplärka. Foto: Jörgen Olsson



Sid 2 (20)

Till varje aktivitet

Välj anpassade kläder efter 
väderlek. Det kan bli mycket kallt 
då man ibland står stilla och vädret 
kan ändras snabbt så ta med en 
extra varm tröja. Oftast är det fika, 
men inte på de exkursionen som är 
korta.

Vid dåligt väder kan aktiviteterna 
bli inställda. Vid osäkerhet fråga 
kontaktpersonen.

Åker vi bil betalar vi 20:-/mil till 
chauffören delat på antal personer 
i bilen.

Programpunkter kan tillkomma, 
tas bort eller ändras.

Håll koll på hemsidan: 
www.bohof.com

Styrelsen 
Fram till och med årsmötet i mars

Ordförande 
Stefan Malm
azurmes68@gmail.com
Mobil 076-100 51 84

Vice ordförande &
fågel- och naturskyddsfrågor
Bo Lindström
bo.f.r.lindstrom@gmail.com
Mobil 070-757 66 28 

Sekreterare
Ing-Marie Nilsson 
flingan.nilsson@gmail.com
Mobil 072-504 14 03

Kassör 
Kenneth Johansson 
kennethgjohansson@telia.com 
Mobil 070-231 65 91 

Aktivitetsansvarig
Sussie Carlström
sussie@alltidreklam.se
Mobil 073-690 41 60

Webbadmin, fågel- och 
naturskyddsfrågor
Max Allan Niklasson 
je.suis@maxallan.se
Mobil 070-353 70 62

Inventeringsfrågor
Peter Nilsson
bopeter71@hotmail.com
Mobil 070-310 60 43

Sara Elg
elg.sara@hotmail.com
Mobil 073-716 56 15

Fågel- och naturskyddsfrågor
Lars Åke Karlgren
karlgren@linuxmail.org
Mobil 073-344 07 09

Valberedning, sammankallande
Håkan Elg
h_elg72@hotmail.com
Mobil 070-269 57 25 

Valberedning
Stefan Oskarsson
bridled@hotmail.com
Mobil 070-756 70 65

Valberedning
Torbjörn Arvidsson
65tobbe@hotmail.se
Mobil 070-238 73 04

RRK Rapportmottagare och 
sammankallande
Rune Hixén
rune.hixen@outlook.com
Mobil 070-693 02 00
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Ordförande har ordet!

Bäste medlem, när detta program kommer ut till Er medlemmar har halva året 
passerat. Semestrarna är i full gång för de flesta och skådandet går lite på 
halvfart så här mellan sträcksäsongerna.

Den 10 juli hände det något speciellt. På Tofta Kile upptäckte Peter Hvass 
Bohusläns första dvärgspov. Detta är Sveriges andra fynd av denna sibiriska 
vadare, den första sågs på Öland 2005. Många skådare besökte Tofta Kile under 
flera dagar. Fågeln sågs senast den 11 juli kl 22:20.

Våra häckande arter har fullt upp med såväl utflugna som boungar.
De tropiska flyttarna som flugsnappare och rödstjärtar verkar ha ett mycket bra 
år, i alla fall om man ska gå på det jag sett i mina holkbestånd.
 
Vill passa på och tacka alla som stödjer vår förening och ser till att vi kan bedriva 
vår verksamhet, ni är mycket värdefulla.
 
Fågelskådning är ett intresse för alla och programmet för andra halvan av 2019 
innehåller bl.a. fågelskådning på Mollön i Uddevalla, Svälte Kile, Grosshamn, 
Älje Porsen och sträckskådning på Bredfjället. Ölandsresa och Hästefjorden har 
vi också som vanligt. I vinter har vi föredrag om artportalen och några olika 
bildvisningar samt några träffar för bara kvinnor.
Förhoppningsvis finns det något som passar såväl inbitna skådare som nybörjare.  
Aktiviteterna sker i samarbete med Studiefrämjandet.
 
Det är inte ett måste att gå på våra aktiviteter, bara genom att stödja
vår verksamhet som medlem bidrar ni till vårt arbete med bland annat
fågelskyddsfrågor. 
 
Förutom arbetet med fågelskydd vill vi fortsätta utveckla vårt engagemang med
inventeringar. Håll utkik på hemsidan för vidare info om detta. 
 
Rapportera gärna era observationer på www.artportalen.se. Artportalen 
administreras av Regionala rapportkommittén och mer information om
Dem och dess arbete finns på vår hemsida.
 
Programpunkter kan ändras så håll utkik på vår 
hemsida www.bohof.com eller på
vår Facebook 
www.facebook.com/
Bohuslansornitologiskaforening/
 
Väl mött till fortsatt gott skådarår 2019.

Stefan Malm
Ordförande
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Aktivitetsprogram hösten 2019

VANDRING RUNT MÅSESKÄR
Varje dag, lördag 3 augusti - söndag 11 augusti, kl 10:00-17:00
Måseskär har ett fantastiskt rikt fågelliv och uppmärksammats för att den ovanliga 
stormsvalan kan dyka upp. Vi vandrar runt ön under hela veckan mellan kl 10:00 - 17:00 
och får höra om fågel- och naturlivet, här finns också den rödlistade strandpaddan. 
Till Måseskär tar du dig med taxibåt från Käringön 120:-/person t/r bokas via Käringöns 
Sjötaxi 070-830 12 32. Färja till Käringön går från Tuvesvik.
Kontaktperson Thomas Liebig 070-646 65 58.
Samarrangemang med Västerhavsveckan

VADARE LÄNGS HALLANDSKUSTEN - För kvinnor
Fredag 9 augusti, kl 07:00
Vi tar en tur till Halland och tittar på de vadare som rastar längs kusten på sin väg söderut. 
Vi fördjupar oss i vadarnas dräkter, likheter och skillnader, men självklart tittar vi också på 
andra fåglar som kommer i vår väg. Vi besöker de klassiska lokalerna längs kusten, bland 
annat Getterön och Morups Tånge, lite beroende på var fåglarna finns. Ta med kikare, 
fågelbok, ev tubkikare och matsäck för en heldag i fält. 
Samåkning från Ljungskile, Uddevalla kl 07:00 och från Kode, E6 ca kl 07:30. 
Anmälan till Agneta senast 6/8.
Kontaktpersoner Agneta Olsson 070-317 41 12 och Anne-Marie Barregren 070-557 68 64.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 13 augusti, kl 17:30
Vi träffas strax innan på Volvo Brandt på Fröland för att åka iväg kl 17:30 till en fågellokal 
som bestäms samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 20 augusti, kl 17:30
Vi träffas strax innan på Volvo Brandt på Fröland för att åka 
iväg kl 17:30 till en fågellokal som bestäms samma dag pga 
väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

VADARE & ROVFÅGLAR PÅ MOLLÖN 
Torsdag 22 augusti, kl 17:30
Vi tittar efter fåglar som är på återflytt och hoppas på en del vadare och rovfåglar såsom 
fiskgjuse och kärrhökar. Ta med fika.
Samling vid parkeringen på Mollön i Uddevalla kl 17:30.
Kontaktperson Jörgen Olsson 072-547 60 12.

Svart rödstjärt. Foto: Per Wohlin
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HAVSFÅGEL PÅ NÄRA HÅLL
Lördag 24 augusti, kl 07:45-14:00
Vi åker en bra bit utanför Väderöarna denna 
dag. Där ute kommer vi att stanna ca 2 timmar 
för att chumma, dvs. kasta ut en go blandning 
av fisk m.m. Detta lockar till sig trutar som då 
lockar till sig lite mer intressanta fåglar. Förra 
året fick vi se stormfågel, havssula, kustlabb 
och alkor. 
Vad kommer vi att få se denna gång? Ta gärna 
med kamera då vi hoppas på fotografiska 
ögonblick! Medtag fika och varma kläder. Vi 
samlas i Fjällbacka kl 07:45, båten går kl 08:00 
och vi är åter kl 14:00. 
Max 12 deltagare. Kostnaden är till 
självkostnadspris 500:-. Blåser det för mycket 
blir resan inställd och i så fall återbetalas 
pengarna. 
Anmälan och betalning senast 15/8 till Sussie.
Kontaktpersoner Sussie Carlström 073-690 41 
60 & Peter Nilsson 070-423 92 97.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 27 augusti, kl 17:30
Vi träffas strax innan på Volvo Brandt på 
Fröland för att åka iväg kl 17:30 till en 
fågellokal som bestäms samma dag pga väder, 
vind och utbud på fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

GROSSHAMN, RAMSVIKSLANDET 
Torsdag 29 augusti, kl 17:30-ca 20:00
Vi går runt nere på Grosshamn för att se vad lokalen bjuder på denna kväll. Vi hoppas på att 
få se vadare, änder och småfågel. Beroende på tid och möjlighet åker vi vidare till Ramsvik 
och Haby och ta en snabb span över vattnet. 
Samling vid Grosshamns parkering kl 17:30. Samåkning kan ske från Uddevalla och ta med 
fika. Kontaktpersoner Per Wohlin och Sussie Carlström och anmälan senast 28/8 till Sussie 
073-690 41 60.

TILLBAKAFLYTTNING PÅ SVÄLTE KILE
Söndag 1 september, kl 09:00-10:00/11:00
Vi skådar från kl 09:00 från fågeltornet och beroende på fågeltillgången står vi 1-2 timmar 
och spanar. Vi hoppas på vadare, änder, skäggdopping och någon rovfågel.
Kontaktperson Peter Nilsson 070-423 92 97.
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TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 3 september, kl 17:30
Vi träffas strax innan på Volvo Brandt på Fröland för att åka iväg kl 17:30 till en fågellokal 
som bestäms samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

ÄLJE PORSEN, UDDEVALLA
Torsdag 5 september, kl 17:30-ca 19:30
Vi träffas på parkeringen och går lite i reservatet före vi ställer oss i fågeltornet och har fin 
utsikt över området, vi fikar och tittar på de fåglar som rastar eller flyger förbi. Samling vid 
Älje Porsens parkering kl 17:30. 
Kontaktpersoner Per Wohlin och Sussie Carlström och anmälan senast 4/9 till Sussie 
073-690 41 60.

STRÄCKSKÅDNING BREDFJÄLLET
Lördag 7 september, kl 06:00
Idag ska vi bege oss upp i skogarna öster om Ljungskile och ställa oss i ett fågeltorn på 
norra fjället. Så här års är sträcket söderut omfattande av både tättingar och rovfåglar så vi 
hoppas på en god skådardag. Samling kl 06:00 vid Ljungskile station. Ta med fika.
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 10 september, kl 17:30
Vi träffas strax innan på̊ Volvo Brandt på 
Fröland för att åka iväg kl 17:30 till en 
fågellokal som bestäms samma dag pga 
väder, vind och utbud på̊ fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 
073-690 41 60.

TISDAGSKVÄLL FRÅN 
UDDEVALLA
Tisdag 17 september, kl 17:30
Vi träffas strax innan på Volvo Brandt på Fröland för att åka iväg kl 17:30 till en fågellokal 
som bestäms samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

STRÄCKSKÅDNING BREDFJÄLLET
Lördag 21 september, kl 06:00
Idag ska vi bege oss upp i skogarna öster om Ljungskile och ställa oss i ett fågeltorn på 
norra fjället. Så här års är sträcket söderut omfattande av både tättingar och rovfåglar så vi 
hoppas på en god skådardag. 
Samling kl 06:00 vid Ljungskile station. Ta med fika.
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.

Lärkfalk. Foto: Per Wohlin
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TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 24 september, kl 17:30
Vi träffas strax innan på Volvo Brandt på Fröland för att åka iväg kl 17:30 till en fågellokal 
som bestäms samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika. 
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

MEDLEMSMÖTE PÅ HÅLLÖ
Lördag 28 september, kl 07:30-ca 15:00
Beroende på vädret så går vi till vindskyddet och skådar därifrån, strosar 
runt bland de få hus och buskar som finns för att hitta rastande flyttfåglar. 
Glöm inte att ta med bra skor och matsäck. BohOF bjuder på fika på själva 
mötet och på båtturen tur och retur. Samling kl 07:30 vid Smögen norra hamnen och vi 
beräknar att vara tillbaka ca kl 14:00/15:00. Anmälan till Kenneth Johansson 070-231 65 91.

HEMBAKAT MED FÅGELSNACK – För kvinnor
Torsdag 3 oktober, kl 18:00-20:00
Vi träffas och pratar om vårt gemensamma intresse, om fåglar. Sussie pratar om ett ämne 
som passar kvällen. Alla som kommer har med sig något hembakat och vi smakar på allt 
medan vi pratar om aktiviteterna som har varit och om det finns önskemål på några till 
våren. Vi är i Studiefrämjandets lokal på Junogatan 9.
Anmälan senast 1/10 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

HÖST-STRÄCKET PÅ ÖLAND
Onsdag 9 oktober – söndag 13 oktober
Följ med och upplev det öländska fågellivet under höstens återflyttning. Även i år anordnar 
BohOF en resa under vecka 41. En höstvecka då gässens samlas i tiotusental inför sin flytt 
söderut, och då markerna vimlar av kungsfåglar, rödhakar och andra tättingar. Det sena 
vadarsträcket brukar också ha en del att bjuda på. Så hoppas vi på att ”snoka” upp en och 
annan raritet i buskagen också. Stor chans på taigasångare, kungsfågelsångare och kanske 
även någon rar brunsångare!  I gåsflockarna kan vi kanske ”vaska” fram någon rödhalsad gås 
och ansamlingen av rovfåglar kan vissa år vara imponerande med sparvhök, fjällvråk och 
kanske någon stäpphök eller stäppörn. Höstresan skiljer sig från vårens resa på så sätt att de 
kortare dagarna gör skådningen bekvämare och ett lugnare tempo brukar infinna sig. 
Resan är till självkostnadspris. Vi bor i stugor på Allégården, Kastlösa. Fika och middag 
betalar man själv och bilkostnaden delar vi på. Platserna är begränsade (max 8), så, först till 
kvarn … Anmälan till Kenneth Johansson 070-231 65 91.
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VACKRA MALLORCA – För kvinnor
Torsdag 24 oktober, kl 18:00-20:00
Sussie visar bilder på bl.a. vackra fåglar på vackra Mallorca. Ger tips inför resa dit på boende 
och fågellokaler man kan besöka. Kostnad 30:- och fika ingår. Vi är i Studiefrämjandets lokal 
på Junogatan 9. Anmälan senast 22/10 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

GÄSS OCH ÖRNAR VID HÄSTEFJORDEN
Lördag 2 november, kl 08:30
Vi tar oss runt i markerna kring Hästefjorden och bekantar oss med senhöstens 
kvardröjande fågelfauna. Det blir mycket gäss och svanar. Det blir även en del rovfåglar, 
kanske fjällvråk, havsörn och med lite tur även någon kungsörn.
För er som kommer från Uddevallahållet har vi samling för samåkning vid Blomsterlandet i 
Uddevalla kl 08:30. Sedan strålar vi samman vid Bygdegården, Siviken ca kl 09:00.
Anmälan till Kenneth Johansson 070-231 65 91.

ARTPORTALEN - FORTSÄTTNING
Tisdag 5 november, kl 18:00-ca 20:00
Gick ni på vår genomgång om artportalen ifjol har vi nu en fortsättning. Ni som inte har 
konto eller som har konto men inte var med ifjol är också välkomna då vi repeterar vissa 
delar. Vi kommer bl.a. att gå igenom hur man skapar ett konto, bifogar bild, lägger till 
medobservatörer, ändrar fynd, söker efter fynd, skapar ny lokal, skriver rapport m.m. 
Föredragshållare Per Wohlin och Sara Elg. 
Kostnad 30:- och fika ingår. Vi är i Studiefrämjandets lokal på Junogatan 9. 
Anmälan senast 4/11 till Sussie Carlström 073-690 41 60.
 
NYFIKEN PÅ ARTPORTALEN – För kvinnor
Torsdag 7 november, kl 18:00-20:00
Kanske har du ett konto och vill få några tips. Eller så vill du att vi skapar ett konto i kväll. 
Eller så vill du inte ha något konto utan vill bara komma för att lyssna. Alla är välkomna. 
Vi kommer att få veta hur vi rapporterar, hur vi hittar på artportalen, varför det är bra att 
rapportera. Kostnad 30:- och fika ingår. Vi är i Studiefrämjandets lokal på Junogatan 9. 
Anmälan senast 5/11 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

FÅGELSKÅDNING GENOM KAMERAN – I LYSEKIL
Tisdag 12 november, kl 18:00
I Lysekil visar lokalfotografen Patrik Eld bilder och 
pratar om sin fågelskådning genom kameran, fota 
istället för att kryssa. Lite om själva fotandet och vi-
sar bilder med tillhörande beskrivningar från diverse 
fotoplatser så som t.ex. Gysinge, Runde, Hornbor-
gasjön, Stora Karlsö, Sotehuvud, båten, skogen… 
Bildvisningen börjar kl 18:00 i Lysekils Segelsällskaps 
lokaler. Kostnad 30:- och fika ingår. Anmälan senast 
10/11 till Sussie Carlström 073-690 41 60. Havsörn. Foto: Patrik Eld
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BILDVISNING FRÅN HÄRJEDALEN
Tisdag 19 november, kl 18:00-ca 20:00
Bilder av Per Wohlin och Sussie Carlström som visar 
bilder på fåglar och natur från Härjedalen med omnejd.  
Kostnad 30:- och fika ingår. Vi är i Studiefrämjandets 
lokal på Junogatan 9. 
Anmälan senast 18/11 till Sussie Carlström 
073-690 41 60.

FÅGELQUIZ – För kvinnor
Torsdag 28 november, kl 18:00-20:00
Fjolårets kväll blev en succé. I år kör vi igen med samma koncept. Frågorna är gjorda så 
att nybörjare får en lättare variant än vana skådare. Vi kommer att använda oss av texter, 
bilder, rebusar och latjolajban lådan. Kom och ha kul med tanken att alltid kan man lära sig 
något nytt. Kostnad 30:- och då ingår fika. Vi är i Studiefrämjandets lokal på Junogatan 9. 
Anmälan senast 26/11 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

BILDVISNING FRÅN RUNDE 
Tisdag 3 december, kl 18:00-ca 
20:00
Patrik Eld visar bilder från Runde i Norge. 
Förutom den älskade lunnefågeln och andra 
häckande sjöfåglar blir det bilder på unika 
blommor och vackra vyer. 
Patrik berättar om ön och dess möjligheter. 
Bildvisningen börjar kl 18:00 i Studiefrämjandets 
lokal på Junogatan 9. Kostnad 30:- och fika ingår. 
Anmälan senast 1/12 till 
Sussie Carlström 073-690 41 60.

VINTERFÅGLAR PÅ SVÄLTE KILE
Lördag 7 december, kl 09:00-ca 10:00
Under cirka en timme i fågeltornet kollar vi vad för vinterfåglar som finns på denna lokal. 
Förra året fick vi se salskrake och hoppas på det även i år samt bergand. 
Kontaktperson Peter Nilsson 070-423 92 97.

VINTERFÅGLAR I UDDEVALLA HAMN – För kvinnor
Söndag 8 december, kl 09:30-ca 10:30 
Vi spanar på övervintrande fåglar i hamnens öppna vatten och runt silon. Vi kan nog 
få se vigg, smådopping och någon rovfågel som jagar i området. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor. Avslutas ca 10:30, det beror på fågel och väder och kl 11:00 öppnar 
Gammaldags jultorg för de som vill vidare dit. 
Samling vid parkeringen på Svenskholmen, Skeppsviken kl 09:30. 
Anmälan senast 6/12 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

Fjällabb. Foto: Per Wohlin

Toppskarv. Foto: Patrik Eld
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Några färdiga aktiviteter för år 2020 

VINTERVANDRING JORDHAMMARSVIKEN, STENUNGSUND
Lördag 4 januari, kl 09:00-ca 13:00
Dags att börja röra på sig efter all mat i helgerna. Vi kommer att gå och titta på de fåglar 
som finns kvar i Sked- och Jordhammarsviken. Normalt brukar det finnas ganska mycket att 
titta på så här års, kungsfiskare, havsörn, salskrake och bergand om vi har tur. Aktiviteten 
varar i ca fyra timmar. Ta med fika.
Samling vid parkeringen Jordhammars herrgård kl 09:00. 
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN – För kvinnor
Söndag 19 januari, kl 09:00–ca 11:00
Vi besöker några fågelbord i Uddevalla. Snart är det 
BirdLife:s landsomfattande fågelbordsräkning och vi går 
igenom hur man registrerar sig, hur man sänder in resultatet 
via Internet och via appen. Vid anmälan får ni veta vart vi 
träffas och anmälan senast 17/1 till Sussie Carlström
073-690 41 60.

ARTRALLY 
Lördag 1 februari, (valfri start från kl 05:00)-17:00
Inga förkunskaper behövs. Man kan leta arter för att jämföra med det egna lagets antal 
från år till år, eller tävla mot andra. Vi letar efter många olika arter under en dag. Flest arter 
vinner såklart! Vi genomför detta lagvis, anmäl ert lag som består av 3-4 personer eller om 
ni är själv och kan delas in i ett lag. Efter rallyt är det obligatorisk samling kl 16:00 på Rasta 
i Håby för genomgång av dagens arter. De som vill kan fika eller äta på Rasta. Nya lag är 
välkomna att våga prova. 
Anmälan senast 31/1 till Jörgen Olsson 072-547 60 12.

Bergfink. Foto: Sussie Carlström

Bilder från 2019 års artrally. Foto: Sara Elg

Vinnande lag 2019!



Sid 11 (20)

SPELFYKTSINVENTERING AV ÖRN
Söndag 16 februari, kl 09:00
Denna lördag letar vi upp några höga höjder i norra Bohuslän där vi har god sikt ifrån och 
spanar efter örnar. Ingen förkunskap kärvs, utan bara viljan att leta upp ”stora” fåglar och så 
hjälps vi åt att artbestämma dem. Blir vi många personer delar vi upp oss till fler höjder och 
har telefonkontakt emellan. Inställt vid för dålig väderlek. 
Ta med varma kläder och fika för en heldag.
Samling vid Femstenabergs rastplats kl 09:00. 
Anmälan senast 14/2 till Håkan Elg 070-269 57 25.

KLÄDESHOLMEN 
Lördag 22 februari, kl 07:45
Vi åker ut några timmar till Klädesholmen sydväst om Tjörn, för att se vad vårvintern har 
att erbjuda i fågelväg. Vi kollar efter lommar och alkor men med lite tur kan även arter som 
dvärgmås, alfågel, skärsnäppa och snösparv dyka upp. Kanske ser vi någon havsörn eller 
pilgrimsfalk som drar omkring i havsbandet.
Samling vid pendelparkeringen Myggenäs korsväg (strax nedanför Tjörnbron) klockan 07:45.
Anmälan senast den 20/2 till Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04 eller 65tobbe@hotmail.se.

DET VÅRAS FÖR FÅGELSKÅDNING PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM
Söndag 23 februari, kl 10:00-15:00
En heldag på Bohusläns Museum med olika föredrag och 
bildvisare.
Hör gärna av er om ni har några önskemål eller förslag på innehåll.
Mer information kommer, men boka datumet redan nu.
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

VINTERFÅGLAR I SVÄLTE KILE 
Söndag 1 mars, kl 09:30
Förhoppningsvis hittar vi arter såsom salskrake, vigg, knipa m.fl. 
arter om isen inte är för utbredd och om vi har tur så finns här också någon bergand.
Samling vid fågeltornets p-plats kl 09:30.
Kontaktperson Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg 070-348 57 89.

ÅRSMÖTE PÅ RAMSVIKS ÖVERGÅRD
Lördag 28 mars
Samling tidigt för de som vill ägna förmiddagen åt 
fågelskådning innan årsmötesförhandlingarna. 
Vi startar sedan med röstning till Årets Fågel 2019 samt 
prisutdelning till vinnaren.
BohOF bjuder på fika samt föredrag innan 
årsötesförhandlingarna.
Mer information kommer, men boka datumet redan nu.
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.



Medlemskap

Ny medlem
Eftersom Bohusläns Ornitologiska Förening från och med 2019 är integrerade med BirdLife 
Sverige är det dessa priser som gäller för att bli medlem i vår förening och BirdLife Sverige.
• Medlemskap i BohOF/BirdLife Sverige inkl. tidskriften Fåglar i Bohuslän 150:-  

(ungdom 50:-)  (familjemedlem 50:-)
• Ovanstående inkl. tidskriften Vår Fågelvärld ytterligare 295:-  

(ungdom 145:-) (familjemedlem för BirdLife 50:-)
• Årsboken Fågelåret 90:-
• Tidningen BirdLife The Magazine 160:-
Ni betalar summan till BirdLife till BG 900-5653 och skriver namn, adress, telefon och vad 
summan avser (medlemskap i BohOF).

Medlemsservice: Ändringar i medlemskapet & frågor; medlem@birdlife.se el. 0485-444 40

Gåvor
Vid gåvor sänder ni dem till BohOF Plusgiro 169 55 43-7 eller Swish 123 173 20 49 och 
uppge om ni önskar att pengarna ska gå till något speciellt ändamål.

 

Känner 
ni någon
 som vill 

bli 
medlem? 

facebook.com/
Bohuslansornitologiskaforening

&

Instagram.com/bohof_com

Följ oss!
Och förutom att hålla er ajour genom hemsidan 

kan ni följa oss på Facebook och Instagram 


