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•	 1	januari	-	Nyårsskådning Vi åker med Conny Land och skådar in det 
nya året. Startplats ej bestämd. För mer info kontakta Conny Land tfn 
070-216 55 55, eller 0247-22 545.

•	 29	januari.	Vinterfåglar	inpå	Knuten/ViK. Exkursion kring Fågelbord i 
Leksand. Vill du ha tips på hur just Du kan mata fåglar är detta ett ypper-
ligt tillfälle, samt att möta andra “fönsterskådare”. Samling vid Norsbro 
kl. 09.00 ledare Staffan Müller. Tfn. 070 - 322 23 45, staffan.myller@telia.
com

•	 1	februari.	Fotogruppen träffas i Norsbro kl.19.00 och har fotovisning 
av de fotografer som ingår i gruppen, öppet för alla! För mer info kon-
takta Marie Gillander.

•	 26	februari.	Örnskådning. Kl.06.30. Föranmälan, begränsat antal! För 
mer info kontakta Marie Gillander

•	 1	mars.	Fotogruppen i Norsbro kl.19.00, samma som föregående, fast 
denna gång med annat tema, Marie Gillander ledare. 

•	 9	mars.	Årsmöte	vid Norsbro kl.19.00. Alla medlemmar är välkomna att 
deltaga, och få träffa de andra skådarna i klubben. Ärenden enl. stad-
garna, samt årsberättelse i bild! Staffan Müller

•	 26	mars.	Hackspettsexkursion.  En hackspettsexkursion av yttersta 
klass! Chans på nästan samtliga häckande arter i Sverige! Tretåig hacks-
pett,  Samling Norsbro kl.06.00. Staffan Müller

•	 5	april.	Fotogruppen i Norsbro kl.19.00

•	 3	maj.	Fotogruppen i Norsbro kl.19.00

Program för perioden 
januari - december 2011



•	 7	maj.	Fågelskådningens	Dag.	Limsjön. Ett årligt riksomfattande 
evenemang. Leksands Fågelklubb anordnar fågelskådning för allmän-
heten så detta gäller dig! Guidad tur runt sjön med Staffan Müller startar 
klockan 07:00 från Norsbro. Tipspromenad! Passa att testa dina fågel 
och limsjö kunskaper. Kaffe med bröd med mera.  Samling vid Norsbro 
kl.07.00. Staffan Müller mer info kommer också på hemsidan www.
leksandsfagelklubb.se

•	 5	juni.	Naturnatta.	Nattsångarvandring. En återkommande mycket 
uppskattat vandring där vi tar oss igenom nattens ljudridåer av fågel-
sång, chans på bland annat näktergal, hornuggla och gräshoppssån-
gare, Samling vid Norsbro kl.21.00. Staffan Müller

•	 7	juni.	Fotogruppen vid Norsbro kl.19.00

•	 11	juni.	Lomexkursion. Samling Norsbro kl.06.00. Gruppen kommer 
besöka lomvatten och se både storlom och smålom! Ledare blir  Ingela 
spegel Nääs  

•	 5	juli.	Fotogruppen vid Norsbro kl.19.00

•	 20	augusti.	Vadarexkursion till Dragsängarna. För andra året så kom-
mer nu vadarexkursionen till Dragsängarna att gå. Vi kommer att se det 
nya skådargömslet och troligtvis flera arter vadare! Samling Norsbro 
kl.06.00. Staffan Müller

•	 3	oktober.	Bild/Filmafton. Sannolikt Ingemar Lind/N. Samling Miljök-
ontoret kl.19.00 Entré: 50: -

•	 26	oktober.	Bildafton.	(Se annons Leksandsbladet!) Samling vid Nors-
bro kl.19.00. Marie Gillander

•	 12	november.	Örnskådning.	Kl.07.00. Föranmälan! Begränsat antal 
deltagare! Marie Gillander

•	 December	- håll koll på www.leksandsfagelklubb.se, samt Leksands-
bladet. 



Exkurionsledares och kontaktpersoner-
nas telefonnummer:
- Conny Land  0247 - 22 545
- Ingela Spegel-Nääs 0247 - 505 14
- Marie Gillander  070 - 22 52 504
- Staffan Müller   070 - 3222 345 

Redaktionen för Leksands Fågelklubb

Har varit Martin Linzie, Staffan Müller. Under nästkommande år så 
skall även tackas Ingela spegel-nääs för sin korrektur och alla de an-
dra som varit med och fört tidningen till en sådan hög nivå.


