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Når man sådan er sat til at se tilbage på året, der gik og skal opsummere turene, kan 
man godt få underlige tanker i hovedet. Nu ved jeg, at der blev planlagt 13 ture, og 
de 12 blev gennemført, men hvor forsvandt de hen? På vores hjemmeside ser det 
ud, som om kun 4 er fundet værdige til et referat. Her havde den ene en meget 
dårlig vejrudsigt, den anden regnede væk, den tredje havde ikke andet end jægere 
de første par lokaliteter, og da der endelig kom en sølle Snespurv, var den usynlig. I 
den fjerde turrapport med jordfygning forlyder det: ” Så var der jo Skestorkene – dem var der 
ingen af – så vi besluttede at køre mod Aggertange for der måtte de da være. Det var de så ikke”.

Det kunne altså have været en meget ynkelig beretning, men så vender vi bladet, 
kigger på referaterne med nye øjne og læser om et friskt og vovet initiativ, hvor man 
engagerer 3 lokale fuglefolk i det vestjyske, går på havobs.  og ser mængder af Suler, 
Alm. Kjove, Storkjove og endda Sodfarvet Skråpe. Det er bestemt ikke hverdagskost 
på nogen DOF-tur! Turen fortsatte til baglandet med hele 4 Rovterner ved Skjern Å, 
hvor det også forlød, at der var rigeligt med Skestorke.  På regnvejrsturen sang flere 
Nattergale alligevel, og hvem regner lige med Traner på sådan en tur til Sydvestfyn? 
På Vejlerturen klarede de sig vist også helt godt ifølge en beskrivelse af en meget 
detaljeret lækker gourmet-menu. Der nævnes kun et enkelt glas rødvin, men mon 
det nu kan passe? Og så var der vist lige 13 Ringdrosler…

På Vestfyn var det helt mod traditionen faktisk solskin – og der var næsten opvisning 
af hele 35 Snespurve på én gang.

Hvad kan vi lære af det? 

Hele tre ting – Turleder: Få meget gerne én til at skrive referat til hjemmesiden for 
hver tur. Alle I andre: Gå ind på hjemmesiden og læs de spændende turberetninger, 
der trods alt findes derinde – med billeder og det hele og kom ud af busken og tag 
med DOF-Fyn på tur: Der sker altså meget derude, selv i det værste vejrlig!   




