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Sen senast ... 
Efter arsmotet i mars haIsas nyvalda Henrik Ehrenberg 
oeh Paul Thfvesson vaIkomna i KOFs styrelse. 

Arets andra mote holls pa Kullaberg den 16 april. var

vid styrelsen konstituerade sig. lnga stOrre fOrandringar 
gjordes fOr de ledamoter som redan hade uppdrag oeh 
fOreningens styrelse ser efter arsmotet ut enligt fOljande: 

Ordiorande: Thomas Svanberg. tel 042- 165052 


Vice ordiorande: Lennart Engman, 042- 36 70 28 

Kassor: Kaj Moller, 042-33 05 59 


Sekreterare: Mats Rellmar, 042-21 0417 

Viee sekreterare oeh suppleant: Heidi Malmgren 


Ledamot: Henrik Ehrenberg, 0431-264 62 


Ledamot: Martin Ekenberg, 0431-361047 

Ledamot: Lars Hallbeek, 0431-20294 


Ledamot: Paul Tufvesson, 0768-50 9160 

Suppleant: Mikael Olofsson, 070-61 96790 


Foreningens verksamhet bygger till stor del pa det arbete 
som utfors i vara kommiW~er. Nytillkomna ledamoter till
delades uppdrag i Forskningskommitten respektive Pro
grarnkommitten oeh sammansiittningen ser nu ut enligt 
ftiljande: 

Programkommitten: Lars Hallbeek (sammankallan


de) , Mikael Olofsson, Mikael Jonsson, Kristian Linde 

oeh Paul Thfvesson. 

IT-kommitten: Martin Ekenberg (sk), Heidi Malmgren, 


Karl-Goran Nilsson, Mats Peterz, Alf Petersson, Tho

mas Wallin, Christer Strid. 


FAgelskyddskommitten: Henrik Ehrenberg (sk), Ha 

kan Karlsson, NicIas Jonzen, oeh Sara Henningsson. 


Alf Petersson ar kontaktperson angaende "pilgrimsfal

karna Kullaberg" oeh Christer Stridh ar kontaktperson 

rorande "pilgrimsfalkama Helsingborg". 


Ungdomskommitten: Mikael Olofsson 

Stugkommitten: Lennart Engman (sk) oeh Bengt 


Andersson 

Valberedning: Ulrik Aim, Kristian Linde oeh Hakan 


Johansson 


Mats Rellmar 

Sondag den 14juni 
SJottct 

Farden gar till blommande aogar oeh kultur 
landskap pa Bjare. Parlemorfjarilar, griisfjarilar 

oeh blavingar. Vi tittar pa dagfjarilar, men aven 
pa andra flygande djur som dyker upp. Medtag 

garna egen fjarilshav oeh handkikare. 

Samling: Parkeringen lCAMaxi (f.d. Braonborns) 
i AngeJholm, kl. 09:00. 
Ledare: Mikael Olofsson, tfn 0706-19 67 90 oeh 

Lennart Engman, tfn 042-36 70 28 

Sondag den 2 augusti 
Morgon vld Rasslarps dammar 
Var med vid ringmarkning oeh skadning runt 

dammarna nar fageltillgAngen ar som storst! Ex
kursionsledarna visar hur man art- oeh aJders
bestiirnmer tiittingarna som fastnar i naten samt 
berattar om aterfynd mm. Givetvis tittar vi aven 

pa andra faglar i omradet. Ta garna med hela fa
miljen. Ringmarkningen kan staIlas in vid regn 
eller hard vind. 

Samling vid parkeringen: Tid: 06:00 - 08:00 
Ledare: HenrikJohansson, tfn 0431-838 03 

Fredagden 14 augusti 
RJngmiirlut.ingvld Sandon 

Om vadret medger ringmarkning av tarnor kom

mer Henrik Ehrenberg att visa hur verksarnheten 
bedrivs. FAngsten startar nar det blivit riktigt 
markt, ea kl. 22:30. Varma kliider oeh matsiiek 

ar att rekommendera. Henrik visar upp faglarna 

som ev. ringmiirks oeh fOreliiser under bar natt
himmel om den kentska tarnans liv. 
Liis mer om verksarnheten pa KOF:s hemsida: 

http://www.kof.nu/forskning/ arter Ikentskl 

index.html 

Samling: Bryggan ut till Sandon kl. 21 :00 
Ledare: Paul Thfvesson, tfn 0768-50 9160 

LOrdag den 22 augusti 

Hcldag pa Kullabcrg 
Flertalet fOreningar som ar aktiva pa Kullaberg 
ger denna dag majlighet till att prova pa, se oeh 
lara. Du far t.ex. undersoka vad som ror sig un
der vattenytan, testa bergsklattring samt studera 
faglar, insekter oeh viixter. Passa iiven pa a tt be

soka utstiillningen pa nyoppnade Naturum. 
Fri entre till Kullaberg denna dag! 

Samling: Vi finns pa plats uppe vid Naturum 

mellan kl. 10:00 oeh 16:00 
Ledare: Thomas Svanberg, tfn 042-16 50 52 oeh 
Kaj Moller, tfn 042-33 05 59 

LOrdag den 29 augusti 

Grotvik 
Vi aker till en av Hallands oeh fOrmodligen en 
av Sveriges biista striieklokaler, niirnligen Grot

vik strax norr om Halmstad. Dar tittar vi pa det 
intensiva smMagelstriieket med bl.a. guJarla oeh 

tradpiplarka. Myeket god ehans till ortolansparv. 
Laogre fram pa dagen satter rovfaglama igAng 
med sitt straek oeh vi riiknar med att fa se en hel 
del bivrak. 

Samling: lCA Maxi (f.d. Braonboms) i AngeJholm 
kl. 06:00 

Ledare: Peter Franzen, tfn 0708-58 44 34 

Lordag oeh sondag den 29 - 30 augusti 

Den Slora Triidgdrdsfesten pa Soficro 
Likt tidigare ar har vi en plats utmed "RAdgiv

ningsgatan". Vi pratar faglar oeh tipsar om hur 
man far sin triidgard attraktiv fOr fagellivet. Vi 
finns pa plats kl. 10:00 - 18:00 bada dagarna. 

Observera att entreavgift fOreligger! 
Kontaktperson: Thomas Svanberg, 

tfn 042-16 50 52 

http://www.kof.nu/forskning
http:relimarOtelia.com
http:http://www.kof.nu
http:e-post:kofOkof.nu


SVERIGEChrister Strid 
Pilfinksgatan 23 
25450 HELSINGBORG B 

PORTO BETALT 

t
Kullabygdens Ornitologiska Forening 

do Mats Rellmar~~g~. Tyringegatan 41 
Ofnilologiska 252 76 HELSINGBORG 
Ajremng 

Sondag den 6 september 

''Vart tar stracket vagen HITaIl{;emang" 
Vi fOljer upp Grotviksexkursionen med att fOrso

ka finna ut vart stracket egentligen tar vagen nar 

det liimnat Grotvik. AlIa gar man ur huse fOr att 

fOrsoka hjalpa till och vi fOrsoker bemanna pa sa 

m1lnga stiillen som mOjligt pa bade Bjiirehalvon 

och Kullahalvon. 

Mer information kommer att finnas pa var hem

sida. 

Sarnordnare: Thomas Svanberg, tfn 042-16 50 52 

Sondag den 20 september 

Falsterbo 

Denna sondag iiker vi till Falsterbo och kollar 

stracket och rastande faglar i omradet. Det bru

kar vara rikligt med smafaglar och aven rovfaglar 

vid bra vader. Vi kommer att spana fran Nabben, 

kolla vid fyrtradgarden och fran Kolabacken bak

om parkeringen. Sista stopp blir vid Ljungen fOr 

att kolla in rovfagelstracket. 

Samling: Olympiaskolans parkering kl. 06:00 

Ledare: Mikael Jonsson, tfn 042-22 61 73 

Onsdag den 4 november 
Foredrag av Klaus Ma1llng Olsen 

Vi kan fOrvanta oss ett mycket intressant och 

underhauande fOredrag av den kande danske 

ornitologen Klaus Mailing Olsen, som pa sitt pe

dagogiska satt liir oss att skilja pa "svara" faglar. 

Spr1\ket iir inget problem. Klaus pratar en fOr oss 

svenskar mycket begripJig danska. 

Plats: Studieframjandet i Helsingborg, Jiirnvags


gatan 41, kl. 19:00 


Kontaktperson: Paul Tufvesson, 


tfn 0768-50 91 60 


Sondag den 11 oktober 


Hostexkursion 


Vi bestiimmer utifr1ln vader och fageltillgang vart 


vi beger oss. Riilkna med aU vi iir ute flera timmar 


och anpassa kladseln efter vaderlek. 


Samling: Parkeringen pa astra sidan av Grevie 


kyrka kl . 08:00 


Ledare: Mats Ljunggren 0730-65 63 96 


Anuandag jul den 26 december 

HallandsViide["o 


Klassisk Julutflykt som arrangeras av Bjiire Natur


skyddsfOrening och Siillskapet Hallands Vaderos 


Natur. Som vanligt finns alkor och sjofagel pa on 


och med tur nagon skiirsnappa eller toppskarv. 


Observera att KOF inte star fOr ledare vid deua 


evenemang utan var och en far leda sig sjalv. 


Avfard: Bat avgar fran Torekov kl. 10:00. Priset 


utifr1ln antalet deltagare. 


Se aven \'IIWW.bjare.snf.se 


Sondag den 24 januari 2010 


Vinterfagelvandring 


Vi tittar till faglarna i omradet kring Avarp och 


reningsverket i Bjuv. 


Samling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00 


Ledare: Lars Karlsson 042-782 51 


.. 
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Alemossen feb 2000.'J:..~..: 
.,. ~~~"-' Mats Rellmar 

KOF - en vitaI40-luing! 
Ja. Sfi ar det faktiskt! I augusti 1970, alltsfl fOr nara 4 

decennier sedan, bildades Kullabygdens Omitologiska 
Farening. 

KOF ar inom kort sflledes inne pfl sin 40:e fir som ideell 

organisation, med huvudsyften att sprida kunskap till 

allmiinheten om fflglar samt an varna om fflglarna och 
deras milja i nordvastra Skflne. Detta planerades kunna 

ske genom bl.a. inventeringar och regelbunden insam
ling av fflgelobservationer. Artionden senare pflgflr dessa 

aktiviteter fortfarande och har givit fareningen goda 

mojligheter att monitorera och med tyngd avrapportera 

avifaunan i de nordvastskflnska kommunema till olika 
instanser. 

Om dyJika homstenar i fOreningens stadgar, och lite till, 

stflr att Jasa i fOreningens introduktionsbrev till SkOF. 

daterat 22 oktober 1970. Detta brev, som nu ar rejiilt gul
nat och kantstOtt dar det sitter pfl fOrsta plats i den parm 

som sekreteraren i fOreningen traditionsenligt harbar
gerar, har dock inte tappat sin vikt. Tvartom. I brevet till 

SkOF omniirnns aven ett annat fdreningssyfte, namligen 
det att skapa god kontakt mellan de lokala fflgelskfldar

na. I en tid av tunga hot mot den grund varpfl KOF vilar, 
namligen fflglama, fflr man inte glomma bort den sociala 
sid an av en fOrening. 

Vikten av inspirera och engagera varandra genom delade 
fflgelupplevelser, tankar, ideer, fotografier, iakttagelser 
eller ideellt engagemang kan inte nog betonas. Ocksfl en 

passiv fOreningsmediem ar ett tydligt och viktigt bevis pfl 

att KOF har en hogst angelagen uppgift som fokalpunkt 
fOr fflgelfrflgor i Nordvastskflne. 

Mats Rellmar, sekreterare KOF 

Annandag Jill den 26 december 2009 

Hallands Viidero 


KiassiskJulutflykt som arrangeras av Bjare Natur


skyddsfOrening och SiilIskapet Hallands Vaderos 

Natur. Som vanligt finns alkor och sjofflgel pfl on 


och med tur nflgon skarsnappa eller toppskarv. 

Observera att KOF inte stflr fOr ledare vid detta 


evenemang, utan var och en fflr led a sig sjiilv. 


Avfard: Bflt avgflr frfln Torekov kl. 10:00. Priset 


utifrfln antalet deltagare. 

Se aven www.bjare.snf.se 


Sondagen den 24 januari 2010 

Vinterfilgelvandring 


Vi tittar till fflglarna i omrfldet kring Avarp och 

reningsverket i Bjuv. 


Sarnling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00. 

Ledare: Lars Karlsson 042 - 782 51 


Onsdagen den 10 februari 

Rovfllgelflyttning over Kaukasus 


Fern faItbiologer ifrfln Skflne flkte i september till 


Georgien fOr att delta i ett belgiskt rovfflgelspro

jekt. Ett massivt rovfflgelstrack, ett annorlunda 


resmfll till ett sparmande land med en lflng hi


storia. Fokus ikviillligger pfl projektet och de hot 

som flnns i omrfldet mot flyttfflglarna. 


Plats: Studieframjandet i Helsingborg, Jarnvags

gatan 41, klockan 19:00. 


Kontaktperson: Mikael Olofsson, 

tfu 0706 - 196790. 
'. 

Torsdagen den 25 februarl 
UggJekv8JJ 

Denna aktivitet startar vi upp inne i Naturum 

med lite harliga bilder pfl kviillens sflngfflglar. Vi 

beger oss sedan ut och lyssnar in kamlggioma 

som under ratt fOrutsattningar speJar fOr fullt. 
Sarnling: Naturum, Kullaberg klocka 19:00. 

Ledare: Kaj Moller, telefon 0705 - 41 64 69 och 

Thomas Svanberg, telefon 0703 - 07 1448. 

Onsdagen den 10 mars 

Arsmote 

Arsmotet hfllls traditionsenligt pfl Albertsgflrden 
i Hiiljarod klockan 19:00. Efter flrsmotesfOrhand

lingarna kommer Alf Petersson och Kjell-Ake 
Hall att visa bilder frfln Yemen. 

Frflgor och fOrslag till fOreningen: Mats Rellmar 
042 - 21 04 17, rellmar@telia.com 

Onsdagen den 21 april 
Van-andring I Bjorkerod 

En vflrvandring i Bjorkerod efter jobbet dar vi 

tittar efter nyanlanda vflrfflglar. Vid denna tiden 
innebar det ofta rodstjart, ladusvala eller lov

sflngare. Med lite tur flnns ocksfl nflgon ringtrast 
pfl plats, pfl denna klassiska lokal fdr arten. 

Sarnling: Olympiaskolan, Helsingborg kl 18:00 

alternativt Parkeringen Bjorkerod, Kullaberg 
kl18:30. 
Ledare: Mikael Jonsson 042 - 22 61 73. 

mailto:rellmar@telia.com
http:www.bjare.snf.se
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c/o Mats Rellmart~~~ Tyringegatan 41 
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FOrening 

Sondagen den 9 maj 

FilgelskAdningens Dag 

Pa Kullaberg 
Kullaberg iir vid denna arstid oerhort intressant. 


LOvsAngare, iirtsAngare och niiktergal iir nAgra av 


de arter vi fOrvantar oss att fA Iyssna pA. Vi gar en 


kortare runda pA berget och ser vad som anlant 


under natten. 


Samling: Vid Naturum kl 09:00. 


Ledare: Kaj Moller, telefon 0705 - 416469. 


Pa FredrlksdaJ 


Var grona oas mitt i centrum erbjuder ett rikt fa

gelliv. Vi tar oss runt och tittar till rorhonorna i 


darnmarna, ringduvorna i sina hackningsbestyr 


och hoppas pA lite nyanlanda sAngare. 


Samling: Entren till Fredriksdal kl 09:00. Obser


vera att entreavgift fOreligger! 


Ledare: UlrikAlm, telefon 0704- 65 43 54 


Sondagen den 23 mal 


Krankesjon 


Vi besoker en myllrande fAgelsjo i en tid dA alla 


tropikflyttare anlant. Koren av sAngare iir Ijudlig. 


hackningsbestyren iir i full gAng i skrattmAsko


lonin och mojlighet att Mra sommargyllingens 


flojtande finns ocksA. Vi ror oss sedan runt i OID


rMet vid Vomb, sA rakna med en heldag. 


Samling: Olympiaskolan. Helsingborg kl 06:00 


Ledare: Mikael Jonsson 042 - 22 61 73 och 


Mikael Olofsson. 0706-19 67 90. 


Torsdag den 3 jWli 


Nattskiirror 


Vi Aker ut till Vegeholm eller annan lamplig loka! 


i Angelholmstrakten och lyssnar pA nattskiirror. 


morkullor och taltrastar. 


Samling pa lCA Maxis parkering i Angelholm 


kl21:00. 


Ledare: Lars Hallbeck 0431 - 202 94 


.. 




SVERIGEChrister Strid 
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Kullabygdens Ornitologiska Fbrening 
do Mats Rellmart'5a~~ Tyringegatan 41 

OrnitOlogiska 252 76 HELSINGBORG 
Rirening 

Sondag den 6 september 


"Vart tar stracket viigen arrangemang" 


Vi fOljer upp Grotviksexkursionen med att fbrso

ka firma ut vart stracket egentligen tar vagen nar . 


det larnnat GrOtvik. Alla gar man ur huse fOr aU 


fbrsoka hjaIpa till och vi fOrsoker bemanna pa sa 

mAnga stallen som mojligt pa bade Bjarehalvon 


och Kullahalvon. 


Mer infonnation kommer att finnas pa var hem


sida. 

Samordnare: Thomas Svanberg, tfn 042-16 50 52 


Sondag den 20 september 


Falsterbo 


Denna sondag aker vi till Falsterbo och kollar 


stracket och rastande faglar i omradet. Det bru


kar vara rikligt med smMaglar och aven rovfaglar 

vid bra vader. Vi kommer an spana fran Nabben, 


kolla vid fyrtradgarden och fran Kolabacken bak

om parkeringen. Sista stopp blir vid Ljungen for 


att kolla in rovfagelstracket. 


Sarnling: Olympiaskolans parkering kl. 06:00 


Ledare: Mikael JOnsson, tfn 042-22 61 73 


Onsdag den 4 november 


Foredrag av Klaus MaIling Olsen 

Vi kan fiirvanta oss ett mycket intressant och 


underhallande fOre drag av den kande danske 


ornitologen Klaus Mailing Olsen, som pa sitt pe


dagogiska satt lar oss att skilja pa "svara" faglar. 


SprAket ar inget problem. Klaus pratar en fOr oss 


svenskar mycket begripJig danska. 


Plats: Studieframjandet i Helsingborg, Iarnvags


gatan 41, kl. 19:00 

Kontaktperson: Paul Tufvesson, 


tfn 0768-50 91 60 


Sondag den 11 oktober 

Hiistexkursion 


Vi bestarnmer utifran vader och fageltillgang vart 


vi beger oss. Rakna med att vi ar ute flera timmar 


och anpassa kladsein efter vaderlek. 

Sarnling: Parkeringen pa ostra sidan av Grevie 


kyrka kl. 08:00 


Ledare: Mats Ljunggren 0730-65 63 96 


Annandag jul den 26 december 


Hallands Vlidero 


Klassisk Iulutflykt som arrangeras av Bjare Natur


skyddsfOrening och Sallskapet Hallands Vaderos 

Natur. Som vanligt finns alkor och sjofagel pa on 


och med tur nagon skarsnappa eller toppskarv. 

Observera att KOF inte star fOr ledare vid detta 


evenemang utan var och en far leda sig sjaIv. 


Avfard: sat avgar fran Torekov kl. 10:00. Priset 


utifrAn antalet deltagare. 


Se aven www.bjare.snf.se 


Sondag den 24 januari 2010 


Vinterfagelvandring 

Vi tittar till faglarna i omradet kring Avarp och 


reningsverket i Bjuv. 


Sarnling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00 


Ledare: Lars Karlsson 042-78251 
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http:www.bjare.snf.se
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