
Program for Falkeklubben høsten 2020  
Endelig starter vi opp med Falkeklubben, NOF Lofotens lokallags eget barne- og ungdomslag. Er du 
under 18 år og medlem i NOF er du automatisk medlem. Håper du vil være med! 
 
Tirsdag 4. august. kl. 17-19 (alder 6-18 år) 
Pizza og fuglebingo Sandneset, Ramberg 
Møt opp ved Sandnesveien 40 på Ramberg. Vi spiser pizza, drikker saft og blir kjent. Foreningen har 
kjøpt inn kikkerter og fuglebøker. 

- Hvordan bruker man en kikkert? 
- Hvordan fugler kan vi se, og hvor skal de? Vi lager fuglebingo og ser på fuglene i fjæra. 

Tirsdag 11. august. kl. 17-19. (passer for alderen 10-18 år) Værforbehold 
Dugnad før ringmerkingssesongen Ramberg 
Vi rigger opp nett og gjør klar for ringmerkingssesongen på Ramberg. Oppmøte ved Bunnpris.  

Tirsdag 18. august. kl. 17-19. (alder 6-18 år) Værforbehold 
Ringmerking ved Ramberg  
Vi ringmerker fugler, og lærer mer om hvilke arter som finnes i vårt område. Oppmøte ved Bunnpris. 

Onsdag 26. august kl. 18.15-20 (alder 0-100 år) Værforbehold 
Møt fuglene på Fredvang!  
Denne turen er en del av NOF Lofotens lokallags ordinære program. Vi pleier å se mange fugler, så 
har du lyst å møte nye fuglearter er det bare å være med. Oppmøte ved Bunnpris på Ramberg.  
 
Søndag 30. august kl. 09-12. (alder 6-18 år) Værforbehold 
Ringmerking ved Ramberg – adgang også for voksne i følge med barn!  
Fuglene er mest aktive om morgenen, så derfor tar vi en tidlig økt. Oppmøte ved Bunnpris. 

Søndag kl. 15. november kl. 14-16. (alder 0-100 år) 
Familiedag med fuglekasser  
I «Oppdrag fuglekasse» lager vi kasser til fuglene. Alle barn får med en kasse hjem. Vi snekrer også 
kasser som Falkeklubben skal henge opp før trekkfuglene er tilbake våren 2021.  
Oppmøte i Sandnesveien 40 på Ramberg.  

Du melder deg inn i NOF på www.birdlife.no. De under 18 år betaler 90,- 
Voksne som vil være medlem betaler 180,-        

 

http://www.birdlife.no/

