Staingylpen 1 · 2011

Staingylpen

1 · 2011

Sundregruppen
623 30 Burgsvik
Plusgiro: 45 97 36-5
E-post: sundregruppen@tele2.se
Hemsida: www.sundrefagelstation.se
1

Staingylpen 1 · 2011

Sundregruppen och Sundre fågelstation
Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs
den bara under vårarna, men från 1985 även på hösten vid Hoburgen. Verksamheten fick där sedan alltmer
standardiserade former och 1990 flyttades märkningen permanent till Hoburgen. Så har det sett ut sedan
dess och ringmärkningen i Sundre har nu pågått i mer än 30 år.
Sundregruppen är vi som driver Sundre fågelstation och föreningen bildades 1986. Medlemsantalet består
av ungefär 50 aktiva medlemmar och 65 stödmedlemmar. Medlemsavgiften är 300 kronor per år för aktiva
medlemmar och 100 kronor för stödmedlemmar. Gåvor är naturligtvis varmt välkomna.
Utgivningen av infobladet Staingylpen har varit lite sporadiskt genom åren, ofta beroende på svårigheten att
få ihop ett blandat och mera publikt innehåll. Förhoppningen är dock att få ut ett sommarnummer även i
fortsättningen. Bildmaterialet äger signaturen Sundregruppen (underförstått, och anges ej) när fotografen
inte är känd. Redaktör är Ola Wizén.
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Höstsäsongen 2010

Smalnäbbad nötkråka Nucifraga caryocatactes macrorhynchos retfullt
nära att gå i nät. Foto: Per Smitterberg.

Leo Larsson & Åsa Steinholtz
Inledning

Inom ramen för Sundregruppens standardiserade
ringmärkningsverksamhet försågs totalt 3002 fåglar av
54 arter med ring. Medeltalet för föregående 10 höstar är
2852, så årets höstsiffra får anses vara klart godkänd. Till
de märkvärdigare fångsterna denna säsong kan nämnas
föreningens sjätte nattskärra som märktes 7 september.
Många skärror hade suttit längs vägkanten dagarna innan,
så Bimbi, Perra och Lofa hade satt väckarklockan redan
på 02:30 för att öka chanserna till att också kunna fånga
en i nät. Senast arten fastnade i nät var 2003, så denna var
efterlängtad. Roligt att det lyckades!

ytterligare dagen därpå. Andra mindre vanliga arter som
fastnade i nät under säsongen var svart rödstjärt (1),
mindre korsnäbb (4) och en fladdermus av okänd art.
Årets höstsäsong vid Hoburgsklippan var drabbad av
en hel del vind och regn. Redan första dagen, 25 juli,
blev inställd med anledning av den hårda vinden och
märkningsresultatet blev ganska magert hela första
veckan.
Med ringmärkningen helt inställd även sista dagen i juli,
fyra augustidagar samt allra sista höstdagen blev det totalt
46 dagar där ringmärkning kunde bedrivas. Dessutom
gjorde förstås vind eller regn att man ett antal dagar inte
kunde använda alla nät eller att märkningen inte kunde
pågå hela den standardiserade tiden.

Blåsiga dagar kan det vara svårt även för svalor, i
synnerhet de unga, att väja för näten. I början av denna
säsong, 1 augusti, fick Roger och Lise nöjet att bekanta
sig närmare med hela tolv hussvalor och sedan sex
4

Staingylpen 1 · 2011

En nattskärra Caprimulgus europaeus fångades den 7 september.
Foto: Per Smitterberg.
Ringmärkning

Flugsnappare

En hel del starar har märkts under hösten. De första kom
på säsongens tredje dag, då den s k mobben gjorde ett
besök. Tudde & Co fick jobba över en stund med de 34
stararna som hade den tveksamma smaken att fastna först
på hopdragsrundan. Ännu jobbigare hade Roger med sitt
team som blev fast med 79 stycken. Allt som allt blev 135
starar märkta denna säsong.

Alla arter bland de flugsnappare som förekommer i
Sverige verkar ha haft goda häckningsmöjligheter under
sommaren 2010. I synnerhet svartvit flugsnappare har
gjort ett ordentligt uppsving från rekordlåga 41 märkta
2009 till 314 som är dubbelt så mycket som medelvärdet
156 under perioden 2000 – 2009, se tabell 1.
Hela fem mindre flugsnappare märktes också denna
höst, vilket är ovanligt mycket, då huvuddelen av artens
flyttperiod infaller efter att vår standardsäsong har
avslutats.

Tabell 1. Antal ringmärkta flugsnappare.
Art

2010 Medel 2000 – 2009

Grå flugsnappare

2008

2007

2006

2005

81

57

54

98

61

81

62

5

1

1

1

0

0

0

39

20

32

11

30

31

28

314

156

41

223

123

361

182

Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
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Diagram 1. Flugsnapparna,
exklusive mindre flugsnappare,
under perioden 2000 – 2010.
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Sylviasångare

Även de flesta Sylviaarter som påträffas i Sundre verkar
ha haft ett gott leverne under 2010. Det enda undantaget
är törnsångaren som efter några goda år 2004 – 2006,
nu har legat under medelvärdet de senaste fyra åren (se
tabell 2). Redan säsongens andra dag, 26 juli, märktes
9 törnsångare, så kanske finns det risk att vi missar en del
törnsångare genom att de vissa år börjar flytten innan vår
höstsäsong har kommit igång. De allra flesta i början av
säsongen är förmodligen ungfåglar som drar runt, men
mer än 10% av de fåglar som fångas första veckan har haft
minst 2 på fettskalan.
Första veckan gav två dagar med vardera en (1) trädgårdssångare, vilket inte direkt varslade om vad vi med
facit i hand kan betrakta som en smärre invasion av Trädgårdssångare Sylvia borin ringmärkt 20 augusti.
arten. Totalt blev det 348 ringmärkta och det är det näst Foto: Åsa Steinholtz.
bästa resultatet sedan märkningen vid Hoburgsklippan
startade. Endast antalet märkta år 2006 kan slå denna
siffra. Trädgårdssångarna har följaktligen haft en riktigt
god säsong vilket är extra roligt när man jämför med att
det 2009 märktes blott 78 stycken.

Tabell 2. Antal ringmärkta sylviasångare.
Art

2010 Medel 2000 – 2009

2009

2008

2007

2006

2005

Höksångare

21

16

27

7

5

17

20

Ärtsångare

263

254

274

368

173

306

216

Törnsångare

169

233

177

218

177

303

258

Trädgårdssångare

348

213

78

261

260

439

173

Svarthätta

118

61

81

71

76

68

45
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Diagram 2. Vanligaste
sylviasångarna under
perioden 2000 – 2010.
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Tabell 3. Tio höstarter åren 2005 – 2010.
2010

Medel 2000 – 2009

2009

2008

2007

2006

2005

Trädpiplärka

Art

61

43

37

56

52

34

46

Näktergal

21

27

15

14

19

57

32

Buskskvätta

4

8

7

5

7

15

6

Stenskvätta

7

11

10

8

10

12

11

Sävsångare

7

13

4

27

9

15

6

Härmsångare

57

33

27

24

34

45

58

Grönsångare

118

56

37

49

43

97

28

Lövsångare

590

853

501

706

569

874

924

Törnskata

24

49

18

54

68

106

64

Rosenfink

4

9

5

2

2

3

10

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix och Härmsångare Hippolais icterina var sällsynt vanliga den här hösten.
Foton: Tord Jeppsson.

fåglarna höll sig kvar i socknen ett par veckor. En gammal
havssula, förmodligen samma individ som setts på Stora
Karlsö, gästade Rivet vid flera tillfällen (9 och 28 –
29 augusti). Den 7 september fick nätområdet besök av
en smalnäbbad nötkråka. Trots att den var nästintill tam,
kom den tyvärr inte närmare ringmärkning än att den satt
och spanade på en av nätstolparna i koncentrationen.
Flera mindre vanliga måsfåglar har också setts på Rivet
under höstsäsongen. Åtminstone fem kaspiska trutar och
minst två medelhavstrutar, såväl som två olika svarthuvade
måsar observerades under perioden. Vi hyr ju numera hos
Gösta Reiland, som har en av landets bästa gårdar för
tomtfågelskådning. Den 10 september upptäckte han en
Fältobsar
Här följer ett utdrag av det som Sundregruppen skådade dvärgsparv i sin trädgård i Skoge och kort efter också en
i fält under hösten 2010. Bland det skojigaste var två fjällpipare som rastade i Dalen.
svarta storkar som cirklade över Hoburgen under en
Den blåsiga höstsäsongen gjorde att det vissa dagar
halvtimme 6 augusti och som även kunde ses dagen efter. faktiskt fanns tid för sträckskådning. Det gav ibland
Två stäpphökar gästade Sundre i september. Bimbi m fl också utdelning. Förutom ett större antal kustlabbar som
hade glädjen att se en orangefärgad årsunge vid boden siktades utanför Hoburgsklippan 25 augusti, av Ola m fl,
9 september och Perra m fl observerade en 2K hane dra sågs också en ung bredstjärtad labb av den sällsynta mörka
från märkområdet mot Digrans 11 september. Båda morfen.
Bland övriga arter måste man nämna grönsångare där
rekordmånga individer ringmärktes. Höstens slutsumma
blev mer än dubbelt så stor som genomsnittet för de
senaste 10 åren (se tabell 3). Även härmsångare uppnådde
näst högsta resultatet någonsin, 57. Däremot verkar de
lövsångare som ringmärks fortsätta att minska. Även
denna höst blev antalet ringmärkta lövsångare långt under
genomsnittet. Trastfåglar, såsom näktergal, buskskvätta
och stenskvätta, märktes också i ett lägre antal än normalt.
Törnskata hör också till de arter som de senaste åren har
ringmärkts i lägre antal.

7

Staingylpen 1 · 2011

Tabell 4. Totala höstmärkningen 2010.
Art

Juli

SPARVHÖK

Augusti

September

2

GÖK
NATTSKÄRRA
GÖKTYTA

1

STÖRRE HACKSPETT

2

1
5

5

3

3

6

5

1

1

2

HUSSVALA

16

TRÄDPIPLÄRKA

37

3
1

4

1

16

1

24

61

43

2

2
4

1

4

8

12

11

19

143

GULÄRLA

RÖDHAKE

5

2

1

2

JÄRNSPARV

2
2
1

LADUSVALA

3

Medel 2000 – 2009

3

SÅNGLÄRKA

SÄDESÄRLA

Summa

1

162

275

18

21

27

SVART RÖDSTJÄRT

1

1

RÖDSTJÄRT

33

89

122

BUSKSKVÄTTA

3

1

4

8

STENSKVÄTTA

4

3

7

11

NÄKTERGAL

KOLTRAST

3

13

18

TALTRAST

8

37

45

33

RÖDVINGETRAST

1

1

2

2

GRÄSHOPPSÅNGARE

1

SÄVSÅNGARE

6

KÄRRSÅNGARE

7

2

RÖRSÅNGARE
HÄRMSÅNGARE

12

6

78

1

5

1

7

13

4

3

9

1

10

6

41

4

57

33

2

HÖKSÅNGARE

2

19

21

16

ÄRTSÅNGARE

11

207

45

263

254

TÖRNSÅNGARE

25

125

19

169

233

TRÄDGÅRDSSÅNGARE

2

254

92

348

213

SVARTHÄTTA

1

49

68

118

61

GRÖNSÅNGARE

9

103

6

118

56

GRANSÅNGARE
LÖVSÅNGARE

2
51

400

139

2

1

590

853

KUNGSFÅGEL

2

96

98

94

GRÅ FLUGSNAPPARE

32

49

81

57

5

5

1

MINDRE FLUGSNAPPARE
HALSBANDSFLUGSNAPPARE

1

36

2

39

20

SVARTVIT FLUGSNAPPARE

2

226

86

314

156

SVARTVIT / HALSBAND (HYBRID)

1

1

SVARTMES

1

BLÅMES

2

TALGOXE

13

1

1

50

3

12
20

3

3

19

TRÄDKRYPARE

1

4

5

3

TÖRNSKATA

17

7

24

49

135

18

STARE

46

89

BOFINK

2

1

3

6

5

6

2

8

11

GRÖNFINK
GRÖNSISKA
HÄMPLING

4
20

MINDRE KORSNÄBB
ROSENFINK

4
1

STENKNÄCK
GULSPARV

4

2

1

1
14

4

1

24

11

4

1

4

9

1

6

3

Totalt antal

8

23

36

3002

2852
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En handfull av totalt tolv hussvalor Delichon urbicum som
blev inblåsta den 1 augusti. Foto: Lise Mellroth.
Diego Lopez Montálban med göktyta, Jynx torquilla.
Foto: Åsa Steinholtz.

Övrigt

Tack

Brist på såväl ringmärkare som assistenter var även under
hösten 2010 ett stort problem. Som tur var kunde bl a
Bimbi, Ola och Clas rycka in med kort varsel.
Dessutom har Sundregruppen stiftat bekantskap med
två nya medarbetare från södra Europa. Diego Lopez
Montálban från Cartagena i Spanien var till stor hjälp
under perioden 4 – 25 augusti. Diego, som hade färdats
370 mil med bil för att ta sig till Sundre blev snabbt en
duktig plockare och i huset i Skoge bjöds det på såväl
lufttorkad skinka som Patatas bravas och andra spanska
läckerheter.
Tillsammans med Tommy Lindberg kom Sauro
Giannerini från Italien. Här följer en kort presentation av
Sauro som kan signeras Tommy:
"Sauro var säsongsliggare på Ponza och håller även på att
utbilda sig till ringmärkare (färdig ringmärkare skulle jag
säga). Vi träffades för första gången när jag var på Ponza
i april. Med hjälp av Maxs tolkande kom vi fram till att
Sauro ville hälsa på i Sundre och då helst samtidigt med
mig, han var lite orolig för språket. Nu blev hans engelska
mycket bättre när det inte fanns något alternativ.
Han är också hängiven jägare och skriver även för en
tidskrift, bland annat om hjortjakt på Västkusten som
han klarade av före sin sundrevecka. Han verkade trivas i
Sundre, vi får se om han kommer tillbaka? Det blev ju ett
antal nya upplevelser för honom och några nya handkryss
också, svartmes var ny exempelvis".

Vi vill rikta ett varmt tack till Gösta Reiland och
Marie Ståhlberg som låtit oss husera på Skoga under
verksamheten. Tack även till Keges Grosshandel AB för
sponsring samt Sune Jacobsson och Einar Johansson för
hjälp med praktikaliteter i samband med verksamheten.
Alla ringmärkare och assistenter tackas för att på sin
fritid hållit ringmärkningen vid liv ännu en höstsäsong
vid Hoburgsklippan. Till sist vill vi också tacka Johan
Träff, vars nybakta frallor från Folkeryds alltid är ett lika
uppskattat inslag bland de aktiva vid boden.

Leo Larsson
Vänortsgatan 7
752 64 Uppsala
leo.larsson@gmail.com
Åsa Steinholtz
Vänortsgatan 7
752 64 Uppsala
asa.steinholtz@gmail.com
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Sällsynt fångst

De fem observationer som gjorts av sammetshätta före
denna individ, är från 1980 – 2002. Två ex har ringmärkts
Bengt Jonsson
vid Ottenby fågelstation på Öland – en hane i maj 1980
och en hona i juni 1989. Nästa gång blev i maj år 2000 när
Förväntningarna är höga, när man kommer till Sundre en hane ringmärktes vid Utklippan i Blekinge. Det fjärde
i maj månad. Vad som helst kan dyka upp, kanske tom fyndet bygger på fältobservationer i oktober 2001, vid
fastna i våra nät.
Ödeshög i Östergötland. Slutligen märktes en hona vid
Tidigt den 12 maj 2009 gick jag en runda via äppelnäten Hammarö fågelstation i Värmland i augusti 2002. Och så
upp mot centrum. I det mittersta nätet satt några fåglar. Sundre på Gotland den 12 maj 2009! Sveriges 6:e fynd.
När jag kom närmare upptäckte jag en fågel med svart
huvud och röda fläckar i ”ansiktet”.
Bengt Jonsson
“Aj då”, tänkte jag, “en skadad och blödande svarthät- Vikgatan 1 C
ta”. Väl framme gjorde hjärtat ett extra skutt och pulsen 149 50 Nynäshamn
ökade – en sammetshätta! Visst var det väl en sådan? Lite bengtgjonsson@glocalnet.net
osäker var jag. Har aldrig sett en sammetshätta vare sig i
Sverige eller under resor nere i Europa. Försiktigt! Tappa
den inte…
Tillbaka i boden kollade jag snabbt i Fågelguiden – visst är
det en sammetshätta!!
– Här har jag en riktig goding, sa jag. Vi har nog aldrig
haft den här arten förut i Sundre.
Åsa och Leo blev riktigt nyfikna. Båda sken som solar
när Leo fick upp den ur påsen. Stäng dörren fort! Det
vore förargligt, för att inte säga för dj-t, om Leo skulle
tappa den under märkningsproceduren.
Senare visade det sig att det var den första sammetshättan på Gotland och den sjätte i Sverige. Härligt! Livskryss
förstås. Dagen efter kom en liten artikel i Gotlands
Allehanda med Åsas förnämliga bild av fågeln.
Sammetshättan Sylvia melanocephala väl inne i boden.
Foto: Åsa Steinholtz.

Vad som helst kan dyka upp…
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En nätrunda jag minns
Storgatan i Skoge 1987. Foto: Ola Wizén.

Roger Mellroth
Nätrundor kan vara mer eller mindre lätta och ge mer eller mindre djupa avtryck i minnet. Den runda jag nu ska berätta
om tillhör kategorin strapatsrikt munter.
längst bort till ”sommargatan” och här började det trassla
till sej något.
Inne i sommargatan hade regn och jord mixats till en
härlig gegga och ett gungfly genom täta nätrundor och
bra mylla. Flera brädor hade sjunkit ner i geggan och man
var tvungen att veta var de hade legat för att kunna pricka
rätt. De fanns därunder men numer väl dolda. Efter att ha
gått ett otal rundor per dag visste jag exakt hur man var
tvungen att kliva för att ta sej igenom. Jag gick först och
Jan efter och noterade noga hur jag satte fötterna.
I slutet av gatan hörde jag bakom mej ett långdraget
– Neeeej, följt av ett gapskratt. När jag vänder mej om ser
jag hur Jan står och balanserar på en fot, med fågelpåsar i
båda händerna och med den andra strumpbeprydda foten
balettlikt vinkade i luften. Ett under av balansakt för att
undvika dels att tappa påsarna dels att inte doppa ner
Nu går vi på runda;
Nätrundan förrättas i vänstervarv dvs nere efter gatan foten i leran. Den förlorade stöveln satt en bit bakom, väl
(vägnäten) togs de sydliga näten. Dessa nät var hyggligt förankrad. Jag skyndade fram och lyckades rädda Janne
lätta att ta sej till efter att ha smugit förbi, den efter regn, från att doppa strumpan. Vi skrattar gott åt det absurda
stora pölen söder om kanadapopplarna. Fåglar ramlar i scenariot och att han med en hårsmån klarat sej från lort
i hygglig mängd och påsarna fylldes. Nu hade vi hunnit och förnedring.
Med på rundan var jag och vår dåvarande revisor, Jan
Nordin, som var på flygande inspektion i verksamheten.
Vi skriver 80-tal. Kanske var det året han i gästboken
skrev det för ringmärkning och revision fyndiga: ”jag har
varit här och märkt, att kameran är utmärkt utmärkt”, om
vår nyinskaffade kamera.
Det är vår och det har regnat i ett par dagar men
för dagen har solen återkommit. Platsen är vår gamla
märkplats i Skoge, och det är före näthissarnas era. Jan –
nyanländ på sin racercykel och skrattar gott på sin säregna
dialekt – en blandning av nynäshamnska och dalmål.
Klädseln inte direkt fältmässig men med ett par lånade
Sundregruppsstövlar från boden kunde han följa med på
nätrunda som påsbärare.
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Nätrundan fortsätter och nu är vi ute på gungflyet norr
om nätområdet för att ta oss till nätraden på nordsidan av
Robin Hood-skogen. När vi nästan klarat oss hela vägen
över hör jag åter bakom mej:
– Neeeeeej, denna gång än högre och följt av ett ännu
större skratt, och nu står Jan med lera upp till knäna.
Bakom honom står snyggt och prydligt på steglängds
avstånd båda hans stövlar. Han har klivit ur den ena stöveln
– tagit ännu ett steg – därvid klivit ur nästa stövel och
satt ner fot nummer två. Fågelpåsarna, med innehållande
fåglar, har han dock vackert klarat och håller i sina händer.
En påsbärare av rang!
Jag sliter med viss möda upp de båda stövlarna och
sedan Jan och han kan åter kliva i. Nyttan med stövlarna
känns numer betydligt överdriven. Strumpor och delar
av byxbenen är härligt svartbruna och dyngäckliga med
den rätta doften av förmultnad förna stigande mot våra
näsor.
Jag inser att det är ett riskprojekt att fortsätta över
myrhålorna med Jan och tar åter söderut mot stengärsgårn
med taggtrådsstängslet, som ligger just norr om den stora
pölen. Vi lyckas ta oss över stängslet utan mankemang
(”cross in the roof ”!) och fortsätter i motursvarv runt
pölen. Pölen är ett resultat av regnandet. Lite vatten brukar
det alltid finnas men efter två dagars regn liknar den mer
en sjö. Jag har tidigare på dagen gått runt pölen och vet att
det är omöjligt att runda pölen på norrsidan men om man
tar det försiktig på sydsidan, utmed hasselbuskagen, har
det fungerat. Det finns en kritisk håla med djupare vatten
mitt på, men den går att passera med viss teknik. Jag har
lyckats med mina stövlar tidigare och för Jans del kan det
ju inte bli mycket värre tänker jag, han har ju redan lera
upp till knäna.
Jag passerar försiktigt den kritiska hålan med Jan på
helspänn efter, noggrant studerande min passage. Men
naturligtvis är detta Jans Tyko Brahe-dag. När jag passerat
och Jan börjat sin Följa John-tur ser jag paniken stiga i hans
ögon, ser hur armarna börjar veva och hör dagens högsta
– NEEEEEJ, och i nästa ögonblick faller han raklång
bakåt i vattnet. Hur osannolikt det än låter så var det
möjligt att bli än blötare och skitigare än han redan var.
En utsökt påsbärare förblir han dock för över ytan sticker
armarna upp med fågelpåsar som jag återigen snabbt
räddar. Prioriteringen av vad som ska räddas är lätt. För
Jan är allt hopp förbi. Han passar på att simma lite ryggsim
i pölen innan vi skrattande går upp till ringmärkarboden
efter en mycket minnesvärd nätrunda.

Bilder från Skoge den blöta, kalla och sena våren 1987.

Stora pölen “All Time High”. Lockade en smalnäbbad simsnäppa!

Spångar var ofta ett måste. Ridån vid Sommargatan längst bort.

Nätfix med Thord & Thomas Fransson när det begav sig.

Roger Mellroth
Eldarvägen 8
117 66 Stockholm
roger_mellroth@hotmail.com
Blickfånget från bodgropen i Skoge. Då var boden mörkblå.

Foton: Ola Wizén.
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Kallelse till årsmöteshelg 2011
Härmed kallas alla i föreningen Sundregruppen till att medverka vid årsmöteshelg och årsmöte.
Start lördag 26/3 klockan 16:00 vid Holmhällar, Gotland.
Helgen fredag 25/3 till söndag 27/3, håller vi till vid Holmhällar och alla, såväl aktiva som stödjande
medlemmar är välkomna. Endast aktiva medlemmar har dock rösträtt vid årsmötesförhandlingarna.
Boendet kommer att kosta 130 kr/natt + eventuella matkostnader. Observera att övernattningen
nu kostar lite mer än förut. Det beror på det höga elpriset, enligt Calle Hansén/Holmhällar.
Anmälan senast söndag 3 mars till Ola Wizén. Helst med e-post, annars telefon.
ola.wizen@telia.com, 0498-27 84 34 eller mobilnr. 070-580 42 16 om jag är ute och far.
Dagordning och helgprogram kommer att finnas på hemsidan tidigast fyra veckor innan.

Personalbokning

Material till Staingylpen

Vårsäsongen 2011 börjar den 25 april och pågår
till 8 juni. För att anmäla sig som ringmärkare eller
assistent skickar man e-post till adressen nedan. Helst vill
vi att man bokar in sig hela veckor (lördag) söndag-lördag
(söndag).

Det kan vara såväl ord som bild och omfattningen väljer
du själv. Alla bidrag är högst välkomna. Innan du gör slag
i saken kan det vara värt att tänka på nedanstående:
▶ Texten skall vara oformaterad – utan tabbar, indrag
och liknande – och inte innehålla bilder, diagram och
sådant som artikeln ska innehålla.
Den skickas antingen i ett Worddokument (doc-fil),
Anteckningar (txt-fil) eller så skriver du direkt i mailet
om det inte är så mycket.

Det finns också en kalender där man kan följa aktuellt bokningsläge. För att göra detta skickar man e-post
till nedanstående adress och ber om behörighet att visa
kalendern. För att visa kalendern behöver man ett Google
Kalender-konto, som är lätt att skapa med sin e-postadress
▶ Bilder och illustrationer skickas alltid på sidan av som
som inloggningsnamn.
bifogade filer.
Det går självklart bra med kontakt även på telefon. Jag nås
▶ Vill du ha in tabeller eller diagram ska de göras i Excel
på mobilnummer 070-972 37 72.
och inte i Word. Dessutom vill jag ha allt i separata filer
för att kunna hantera det. Kontakta mig gärna innan du
Hälsningar
börjar! Kalkylblad i OpenDocument går inte.
Leo Larsson
sg.bokning@gmail.com

Nästa Staingylpen

Vi har ambitionen att även i sommar få ut ett nummer
med redovisningen av vårsäsongen med mera. Om den
Arbete pågår för att lyfta våra nätbaserade kanaler genom kommer att innehålla något mer läsvärt kan kanske bero
ny och tilltalande layout. Vi räkar med att de ska sjösät- på just dig! Välkommen att skicka in, jag vill ha ditt manus
tas tills dess att årmöteshanlingarna skall läggas upp, dvs senast 1 juli.
slutet av februari – början av mars.
Redaktören
ola.wizen@telia.com

Hemsidan och bloggen
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Våra klistermärken
Sedan hösten 2010 finns det helt nya klistermärken till försäljning i ringmärkarboden.
De är gjorda efter förlagor av Per Smitterberg. Första upplagan är 250 exemplar
av vardera märke. Försäljning sker även genom kassören.

70 x 100 mm

 90 mm
14

