
Uppländskt Vinterfågelrally 2/2 2008 
 
Välkommen att delta i uppländskt vinterfågelrally lördagen den 2:a februari. Tävlingen är 
öppen för alla och även om man inte ser flest antal arter så har man chansen att vinna priser 
och träffa andra skådare vid middagen som serveras på Café Grindstugan i Uppsala. Nedan 
följer reglerna som kommer att gälla för tävlingen. Eventuella tveksamheter utöver 
nedanstående regler avgörs av tävlingledningen.  
 
Du missar väl inte årets stora fågelhändelse i Uppland? 
 
Tävlingsregler 
 

• Varje lag skall ha en för tävlingen avsedd blankett som finns att hämta på 
http://www.uof.nu/. 

• Tävlingen är begränsad inom landskapets Upplands gränser och pågår kl. 00:00 -16:00 
lördagen den 2:a februari. Lagmedlemmarna avgör själva när de väljer att starta, dock 
tidigast kl. 00:00.  

• Tävlingen är indelad i två klasser, bilburen och icke bilburen (till fots, cyklande, 
kollektiva färdmedel m.m. räknas in i den senare kategorin). Huvudpris delas ut för 
vinnande lag i respektive klass. Samtliga deltagare i tävlingen är med i utlottning av en 
bok. Diverse andra småpriser kommer också att delas ut för olika delmoment i 
tävlingen. 

• Laget skall bestå av minst två deltagare och anmälan skall göras senast den 20:e 
januari. Deltagaravgiften är 100 kr/person och i denna summa ingår mat och dryck. 
Av praktiska skäl är anmälan bindande. Avgiften betalas vid uppsamlingen på 
Grindstugan. Ta med dig jämna pengar!  

• Fler än hälften av lagets medlemmar skall observera en fågel för att arten skall få 
räknas med i tävlingen. Detta innebär att i ett lag med två medlemmar skall båda se 
eller höra arten men det räcker med tre av deltagarna i ett lag om fem personer. Det är 
tillåtet att påbörja tävlingen utan att alla deltagare är samlade. I ett lag om tre personer 
kan två av deltagarna starta tävlingen men fortfarande gäller regeln att fler än hälften 
av lagets medlemmar skall se eller höra fågeln! (Notera att samma individ måste 
observeras vid ett och samma tillfälle av tillräckligt många lagmedlemmar.) 

• Laget skall registrera sig senast kl. 16:00 vid Café Grindstugan där prisutdelningen 
kommer att ske. Sen ankomst straffas hårt---en art i avdrag per varannan påbörjad 
minut!  

• Det är förbjudet att ha telefonkontakt mellan lagen eller med andra personer under 
tävlingen för att få tips om arter. All form av samarbete utanför laget räknas som fusk. 
Det är inte tillåtet att ha med sig fågelskådare under tävlingen som inte ingår i laget. 
Det är tillåtet att ha med sig t.ex. barn, respektive, nybörjare eller journalister som inte 
kan anses vara en hjälp för laget.  

• Laget skall registrera tidpunkt (och kunna uppge lokal vid förfrågan) för varje art på 
tävlingsblanketten. De lag som väljer att färdas med bil skall fylla i den avverkade 
körsträckan i kilometer på blanketten. 

• Det är inte tillåtet att locka på fåglar med hjälp av bandspelare, mobiltelefon, mp3-
spelare eller annan teknisk utrustning. Det är dock tillåtet att på egen hand härma t.ex. 
sparvuggla efter bästa förmåga. 

• Hemlighetsmakeri kring rariteter och sällsynta arter är inte tillåtet, varken före 
tävlingen eller under pågående tävling. Hittar man t.ex. vittrut, berglärka, hökuggla 



eller liknande ovanligare arter så måste man meddela tävlingsledningen eller om 
någon person i laget har BMS (Bird Message System) så måste fågeln larmas ut. 
Undviker man detta får man ej tillgodoräkna sig arten i tävlingen! Vinterfynd av t.ex. 
rödhake, kricka eller liknande arter är fullt tillåtet att hemlighålla. 

• Arter som ses inom inhägnade områden, t.ex. Biotestsjön, får endast räknas förutsatt 
att man tagit sig in på området till fots eller cykel. Eventuella insläpp på områden och 
öppning av grindar eller bommar skall vara gemensam för alla deltagare i tävlingen.  

• Fåglar som inte uppträder spontant får ej räknas. Man får inte räkna knölsvan i 
Svandammen i Uppsala, anser-gäss vid Stockholms ström eller i området 
Råstasjön/Lötsjön. Det är tillåtet att räkna fasan, rapphöna och kanadagås. 

• När laget registrerar sig vid återsamlingen skall man uppge om man missat någon av 
de trettio vanligaste arterna (”Grundarterna”) som finns i en separat ruta på 
tävlingsblanketten. 

• För att i viss mån kompensera för miljöpåverkan har alla bilburna deltagare i 
respektive lag möjlighet att skänka t.ex. 1 kr för varje art som ens lag noterat i 
tävlingen. Denna frivilliga avgift (utsläppsrätt) går oavkortat till fågelskyddsprojekt 
inom UOF. (Även icke bilburna får naturligtvis också gärna skänka en slant.) 

 
 
 
 
Presentation och genomgång av tävlingen samt prisutdelning 
Vid registrering i samband med återsamlingen på Grindstugan, uppvisar varje lag sin 
tävlingsblankett. Registrator noterar eventuella luckor på listan av Grundarter (de trettio 
vanligaste arterna som finns i en separat kolumn på blanketten). När alla lag registrerats vidtar 
middagen. När vi börjar bli klara med maten övergår vi till artgenomgång. Priser delas ut vid 
behov.  
 
Rapportera dina observationer! 
Tävlingen kommer förhoppningsvis att upprepas under motsvarande årstid under flera år 
framåt och kan på så vis fungera som en bra inventering av landskapets vinterfåglar. Försök 
gärna att rapportera dina observationer så noga som möjligt i rapportsystemet Svalan. 
 


