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Efter en lång men härlig sommar var 

det äntligen dags att träffas igen! 

 

Rita uppvaktas på hennes födelsedag. 

Per och Håkan berättade om sina 

uppfödningar av turakoer & gråhuvade 

dvärgpapegojor.  

 
Dan berättade om SF. 

 

 

 

Alingsås Smådjursmässa 

 

I tre dagar fick vi stå alldeles vid 

ingången på mässan. Vi hade hur 

många intresserade som kom förbi och 

snackade med oss.  

Sommarmöte 

 

I år var vi hemma hos Elvis. Goa 

människor och fint väder gjorde denna 

dagen oslagbar! 

 

Medlemsmöte 
7 september 

Aktiviter 
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Höstfest 

 

Den 6 september var vi på Höstfest i 

Guldheden där vi bland annat fick rida 

och snacka med hästar. Många nyfikna 

kom borta till oss för att snacka goja.  

 

KM Undulatutställning i Jönköping 

 

Den 27 september fick GBFs 

undulatgrupp äran att vara med i 

bedömningen på utsällningen. Det 

innebar en väldigt tidig uppstigning! 

Några fick även med sig några dun. 

 

 

Resa till Danmark 

 

Uppfödarna var i Danmark och 

stannade bland annat hos Ulf Roland 

Andersen, ordförande i DAK. Vår egna 

Per Hermansson är den svenska 

representanten för DAK. 

Nu 

har vi kommit igång med Flygbladet – 

en utökning av medlemsbreven! Har du 

inte redan fått den av Britt så kan man 

numera logga in på 

http://www.gbfhobby.se/medlem/flygb

ladet/ och läsa den därifrån.  

 

Flygbladet 

http://www.gbfhobby.se/medlem/flygbladet/
http://www.gbfhobby.se/medlem/flygbladet/
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26 oktober klockan 13:00 på 

Naturhistoriska 

Josefina Persson visar bilder och 

berättar om sina erfarenheter vid 

bevarandeprojektetet av EL ORO 
Conuren i Ecuador och 
återutplantering av ljusröd ara i södra 
Mexiko. 
Ett riktigt  intressant föredrag väntar 
oss! 

 

 Undulatträff 11 okt 

Vi träffas hos Anna-Lena kl 14.00 

och pratar genetik 

Kontakta bettanlis@yahoo.se för 

mer information 

 

 Resa till Själland 18-19 okt 

I år besöker vi fem olika 

utställningar och handlar fröer på 

Köge korn. För mer info, kontakta 

info@gbfhobby.se  

 

 

 

 

 Friflygning 19 okt 

Klockan 13.00 öppnas dörrarna 

på konsertgatan 13 för alla 

papegojor och medlemmar i GBF 

 

 

 

 

Nästa Medlemsmöte 

Kommande Aktiviteter 
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