
 
Ørneklubbens Årsberetning 2022 fra Dof Fyn. 

I starten af året besluttede vi nogen stykker på Fyn at det kunne være spændende at lave noget 

fugle/naturformidling for børn på baggrund af den store mangel på børn og unge der er aktive i Dof og 

andre naturorienteret foreninger. Vi tog fat i en kampagne der kørte i Dof-Kbh. sidste år (Ørneklubben), vi 

havde på rep.-mødet i efteråret mødt den nye koordinator Jakob fra Fuglenes Hus, som forsøgte at samle 

trådene fra flere forskellige formidlingsprojekter til børn og unge der de sidste år har kørt men ikke rigtigt 

slået igennem på landsplan.  

Med alle disse gode lokale kræfter på Fyn og en kontakt til Jakob, fik vi søsat to Ørneture for 6-12-årige i 

foråret. Vi startede i Bøjden hvor vi kunne bruge et hus som base og ringmærke lidt i haven, desuden kunne 

vi nemt komme til en god fuglelokalitet. Nummer to tur i foråret gik til Gyldensteen strand, også en dejlig 

tur hvor vi fandt ud af at der er begrænsninger på hvor langt man skal gå.  

I efteråret havde vi også to ture, en til Bøjden og en til Nakkebølle som der også kom lille landdækkene 

kampagnefilm ud af.  

Vi havde på turene deltagelse af ca. 10-15 børn plus pårørende og søskende, så ca. en 20-30 deltagere hver 

gang.  

Vores ture er bygget op omkring nogle tilbagevendende elementer, vi har en gåtur med, vi har altid mad og 

drikke på turen, vi har noget formidling i form af fjer/spil/ lege og derudover en anden form for aktivitet 

såsom ringmærkning, bygge fuglekasser eller lign. 

De sidste tal jeg har set er at der er omkring 45 medlemmer af Ørneklubben på Fyn ud af ca. 500 

medlemmer på landsplan.  

 

For at alt denne fantastiske formidling lade sig gøre der brug for frivillig hjælp, derfor er ved at blive bygget 

et netværk op i DOF’s lokalafdelinger som vi kalder ”Ørneklub-ambassadører” Disse såkaldte ambassadører 

bliver tilbudt workshops, onlinefordrag mm. for at få kompetencer og at få mulighed for at styrke sit 

formidlingsnetværk.  Vi fortalte også om vores aktiviteter på Dof rep.-mødet i efteråret. 

I Doffyn er vi nu pt. 8 Ørneklub- ambassadører hvilket er det største antal i en lokalafdeling, i nogen af 

afdelingerne ledes der stadig efter aktive ambassadører, mens der andre steder er 1-3,  på landsplan er der 

nu omkring 30-35 aktive pt.  

 

Der har i 2023 allerede været en workshop om formidling i børnehøjde hvor oplægsholdere fra 

Fugleværnsfonden, Dof-fyn og DN fortalte om formidling i Børnehøjde til de 20 deltagere. Desuden har Kim 

Skelmose holdt et online oplæg om Havørne til ambassadører som forberedelse til Ørneklubbens deltagelse 

i ”Ørnens dag”. 

Vi har planlagt tre forårsture i foråret i Ørneklubben på Fyn 

 

Ørne-hilsen  

Doffyn’s Ørneklub 


