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Verksamhetsberättelser

Resa till Köge fågelmarknad 2018-02-25
Resan startade som vanligt tidigt, tidigt. Vi samlades på vårt vanliga ställe, IKEAs parkeringsplats, kl. 
06.00. Dan Svensson hade hyrt en minibuss och var dagens chaufför. Därefter körde vi non stop via 
Öresundsbron till Köge. I bussen bjöds det på nybryggt kaffe och hembakat. 
På vägen ner stötte vi på BDF:are som också var på väg ner. Det var meningen att vi skulle samåka ner med 
Mölndals Tropiska Fågelförening, men våra resvägar och tider var lite olika, så vi beslöt till slut att träffas i 
Köge. 
Väl framme mötte vi medlemmar från flera svenska föreningar. Några satt redan och fikade och inväntade 
insläppet till försäljningsdelen. Lokalen fylldes snabbt på av förväntansfulla köpare och kön in till 
försäljningen ringlade sig lång.
Det fanns två hallar med utställare och fågelförsäljning. Vana Kögebesökare påpekade dock att det var lite 
färre fåglar än tidigare år. 
Lisbeth Rosén och jag fick tag på bra och billiga påsar röd hirs för 50 kr påsen. Plus några som var av 
riktigt hög kvalitét odlade i Frankrike.
En del bra fågelleksaker för lite större fåglar hittade vi vid ett annat stånd. Även dessa priser är lite bättre 
än i Sverige. 
Flera säljare stod utefter lokalens väggar och sålde olika typer av foder. Även fina holkar och 
transportburar fanns att köpa. 
Till sist, ett besök på Köge korn för att inhandla det sista i foderväg som inte fanns på marknaden. Sedan 
bar det av hemåt.
Tack för en trevlig dag! 

Vid pennan, Rita



Verksamhetsberättelser

Uppfödarmöte 2018-03-03

Mötet blev tyvärr inställt då Per blev utan vatten och el i huset. Nytt datum bestämt till:

24 maj kl 18:00
Hos Linn Jakobsson, Kinnagatan 15 i Svenljunga.

Tema: Resor

Det finns möjlighet att samåka till Svenljunga. Hör av dig till 
info@gbfhobby.se om du saknar bil men vill följa med till Linn!

mailto:info@gbfhobby.se


Verksamhetsberättelser

Friflygning 2018-03-04
Vilken dag vi hade! Lokalen var full av fåglar och folk. Där var amazonerna Filur 
(gulnackad), Goya (gulpannad), Maggie (blåpannad), Mimmi (gulkindad), Malta 
(blåpannad), Max (venezuela), Ebbe (blåpannad) och Bobbo (gulhuvad) – vilket liv de 
förde! Där var den lilla näpna sparvpapegojan Ludde, den blågula aran Ajax, och 
dvärgaran Sonny. 
Även människor var det gott om. Förutom de "gamla vanliga", dvs. Maria, Bettan och 
Moa, Elizabeth och Sammie, Elona, Amanda och Lena så hade vi nöjet att få besök av 
några nya medlemmar och gäster: Isabella och Richard (som varit med några gånger 
tidigare) med mamma, Jennie och Anders, Susanne och Sara. 
Eftersom vi var några nya passade vi på att presentera oss själva och våra fåglar för 
varandra, vilket var väldigt trevligt, och vi fick veta lite mer om hur våra respektive 
fågelliv ser ut. 
Gojorna roade sig kungligt, och vi hade några små kärleksdramor. Ja, det var ett gäng 
trötta fåglar och fågelägare som åkte hem från dagens äventyr, och många sov säkert 
gott på natten.

Vid tangenterna /Lena



Verksamhetsberättelser

Medlemsmöte 2018-03-11

Föreläsare: Roger Pålsson, ÖFF
Tema: Häckningsförberedelser

Roger Pålsson var dagens talare och han berättade om sin uppfödning och hur 
han gör inför häckning. Roger har ungefär 160–170 fåglar av olika arter.
Han började med att duka upp med flera burkar innehållande olika foder och 
tillskott som han ger sina fåglar. Äggfoder, parakit-, fink- och groddblandning 
m.m.
Generellt ger han aldrig en sorts frö, utan blandar alltid olika sorter, t.ex. tre 
sorters olika parakitblandning, eftersom de kan innehålla lite olika ämnen som 
fåglarna behöver. Ex. Parakit grov utan solrosfrön från King och en parakit grov 
med solrosfrön. En parakitblandning med frukt (okänt danskt märke) blandas 
med en utan frukt (Beyer). Rogers teori är att varje blandning innehåller något av 
det fåglarna behöver, och att nästa blandning förhoppningsvis innehåller resten 
de behöver.
Ett stort tack till Roger för en mycket intressant och givande eftermiddag. Vi fick 
många bra tips. 

Du hittar hela rapporten från Rogers föredrag på hemsidan!



Verksamhetsberättelser

Vad är då DAK?
Flera av oss i GBF tillhör även Danska 
Agapornisklubben (DAK) som är en 
förening för de som är intresserade av 
dvärg- eller sparvpapegojor. DAK 
anordnar flertalet resor och event varje 
år, och vi är ett gäng svenskar som 
brukar följa med på deras evenemang. 
Danskarna är otroligt gästvänliga och 
tycker det är trevligt att vi kommer på 
besök. 

Är du intresserad av DAK? 
Kontaktperson för den svenska 
lokaldelen är vår egen Per Hermansson 
som nås via per.hermansson@ruag.com. 
Mer info finns också på DAK´s hemsida: 
http://www.danskagapornisklub.dk/

Resa till DAK Agapornis/Forpusdag 2018-03-17

Agapornis/Forpusdag är en utställning som går av stapeln i Braedstrup som ligger 
mitt på Jylland. En resa hit är en riktig nördresa, mycket intressant för den inbitne 
dvärgpapegojälskaren.  Ett ypperligt tillfälle att träffa danska kollegor och 
uppfödare inom hobbyn. Som de säger här: ”en hyggeli fugle dag”. Arrangören 
DAK håller även föreläsningar samma dag.
Årets resa kombinerades med besök på marknaderna i Kolding och Fredrikshavn 
och avslutades hemma hos kollegan Jan Eriksen för att titta på hans Agapornis
Pullaria och lorier.

mailto:per.hermansson@ruag.com
http://www.danskagapornisklub.dk/


Aktiviteter 2018

Medlemsmöten

❖ 14 januari – Ordinarie föreningsstämma

❖ 11 februari – Per o Susanne, ”Bur- och voljärbyggen”

❖ 11 mars – Roger Pålsson, ”Häckningsförberedelser”

❖ 8 april – ”Medlemmar presenterar sina fåglar”

❖ 13 maj – Planering pågår

❖ Juli – Sommarmöte

❖ 2 september – ”Djurskyddsinspektör”

❖ 7 oktober – Nisse Hilldén, ”Varför fåglar gör som de gör”

❖ 4 november – Planering pågår

❖ 9 december – Julmöte

OBS: Se ändringarna i rött!

Friflygning - tamfågelgruppen

❖ 21 januari

❖ 4 mars

❖ 15 april

❖ 6 maj

Uppfödarmöten

❖ 3 mars – Resor och ringar hos Per Hermansson

❖ 24 maj – Resor hos Linn Jakobsson

Resor

❖ 25 februari – Köge fågelmarknad

❖ 17 mars – Braedstrup DAK

❖ Augusti – DAK sommarmöten

❖ September – Europautställning i Herning

❖ 11 november – Randers fågelmarknad



Inbjudan

Varmt välkomna på medlemsmöte 2018-04-08

På detta medlemsmöte har vi tänkt att prata om våra egna fåglar – vilka egenheter har arten (och 
individen), hur är de att som voljärfågel/sällskapsfågel, hur sköts de, vilka särskilda glädjeämnen och 
problem finns det med just den fågeln?
Vi kommer att vara i klassrummet på bottenvåningen så det blir ganska intimt. Därför kommer vi inte 
att ha föreläsning utan mer informella samtal och diskussioner. Beroende på hur många vi blir kommer 
var och en att få berätta i ett par minuter om sin fågel och svara på frågor. Målsättningen är att vi alla ska 
lära oss något nytt om någon art, få möjlighet att utbyta erfarenheter och ställa en massa frågor till 
varandra.
För att detta ska bli ännu trevligare kommer vi att ha möjlighet att ha med våra egna fåglar. Därför vill 
vi gärna att du hör av dig och talar om att ni vill ha med er fågel/era fåglar, vilken art det är och gärna 
vad den heter. Vi kommer att försöka att se till att det kommer så många olika fågelarter som möjligt.

Skriv en rad till info@gbfhobby.se så snart du kan och tala om vilka fåglar du vill ta med!
Observera att du måste kunna intyga att din fågel är fullt frisk, och att du tar med fågel på egen risk. 
Föreningen tar inget ansvar (samma regler som vid friflygningsträffarna).



Nya medlemmar

Varmt välkomna till föreningen!

✓ Håkan Nilsson – Välkommen som ordinarie medlem!

✓ Mohamad Chaddad – Göteborg

✓ Jenny Andersson – Spekeröd

Tveka inte att höra av er till info@gbfhobby.se om ni har några frågor.

GBF har nu 60 fullbetalande medlemmar samt 21 familje- och stödmedlemmar. 

mailto:info@gbfhobby.se


Medlemsförmåner

Agria Djurförsäkring
www.agria.se

0775- 88 88 88

10 % rabatt

på dina fågelförsäkringar

Flexipet
info@flexipet.se

10 % rabatt

när du köper måttbeställda 

kvalitetsburar och voljärer

Göteborgs Zoologiska
Kaggeledstorget 2

info@gbgzoo.se

15 % rabatt

på fågelfoder och fågeltillbehör

Zoocenter
Frölunda Torg

www.zoocenter.se

10 % rabatt

på hela fågelsortimentet

Zoonet
Ale torg 14

www.zoonet.se

Nettopriser

på hela frösäckar

Ni har väl inte missat vårt medlemsforum på Facebook? https://www.facebook.com/groups/791538424196862/

http://www.agria.se/
mailto:info@flexipet.se
mailto:info@gbgzoo.se
https://www.facebook.com/groups/791538424196862/

