Välkomna att delta i Tärnans Artrally 2022
I artrallyt 2022 tar vi nya grepp, vi kommer testa några nya idéer. Det blir tre ”klasser”. För att sedan
under 2022 utvärdera detta.
Artrallyt kommer att äga rum lördagen den 15 januari 2022. Vi skådar i lag inom Nyköpings- och
Oxelösunds kommuner mellan kl. 08.00 och 15.00, varje lag väljer själv hur många timmar man
tillbringar i fält, och avslutar med mat och artgenomgång på restaurang Nya Källan på Jogersö i
Oxelösund från kl. 15.00 till senast kl. 18.00. Varje deltagande lag, eller del av lag, måste vara på plats
senast kl. 15.00 på parkeringen vid Nya Källan på Jogersö i Oxelösund om man vill delta i tävlandet
eller närvara på avslutningen.
Vi vill inte ha deltagare som ansluter senare då våra inomhusaktiviteter börjar i samband med att alla
satt sig i restaurangen, om hur och vad som händer på restaurangen samt preliminärt tidsprogram
beskrivs längre fram i detta meddelande.
Hur man tar sig till samlingsplatsen är fritt oavsett vilken ”klass” man är i, bara man är på plats senast
kl. 15.00.
Eftersom vi fortfarande lever i pandemin med covid19, så följer vi FHM och dess rekommendationer,
samt att vi förutsätter att varje deltagare gör så också. Alltså eget ansvar mot dina kamrater.
Varje deltagare skall vara medvetna om att sitt namn kommer/kan publiceras på Tärnans
kanaler/FSOs årsbok 2022. Man skall även vara medveten att man även kan komma med på bilder
som publiceras i ovanstående kanaler.

De tre olika klasserna:
* Standardklassen/tävlingsklassen - för dem som vill ha det som vanligt. Laget eller delar av laget
måste närvara på avslutningen för att man skall få vara med i denna klass.
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Ditt lag som består av 2 – 4 personer startar på valfri plats i Nyköpings- eller Oxelösunds kommun
tidigast kl. 08.00. Alla lag träffas senast kl. 15.00 (vid för sen ankomst artavdrag enligt detta, 1 min en
art, därefter en art vid varje 5 min, detta med ev. avdrag räknar laget av själv vid genomgången) på
parkeringen vid Nya Källan på Jogersö i Oxelösund och där restaurangen ligger.
Det är bara i Oxelösunds- och Nyköpings kommun ni får räkna era arter.
En art får enbart räknas om hela laget/sett hört fågeln vid samma tillfälle, däremot behöver inte alla
kunna artbestämma den utan det räcker med att någon i laget gjort det. Vid bilfärd behöver inte
föraren se en fågel som övriga i laget ser.
Inga arter får räknas om man måste ta sig in på förbjudna områden, man kan stå utanför stängsel
eller liknande och titta in i detta område om man vill räkna en art som befinner sig där.
I denna klass tävlar vi om äran och om Tärnans vandringspris.

Vid avslutningen

En art som delar av laget sett räknas enbart i den totala artlistan från alla deltagare för dagens
artrally.

Om det finns två lag med samma antal arter, tilldelas det lag som har flest antal personer i bilen
placeringen före det lag med mindre antal passagerare. Vid lika antal arter och personer i bilen blir
det delad plats.
* Miljöklassen - för dem som vill skåda bilfritt. Så länge själva tävlandet pågår och arter räknas får
deltagarna endast använda reguljär kollektivtrafik samt gå till fots, cykla, paddla, skida, etc, med egen
muskelkraft, men INTE ta hjälp av el- eller motordrift eller något annat för att ta sig fram. (Efteråt,
när man slutat räkna arter, får man ta sig till restaurangen på valfritt sätt, bara man är där senast kl.
15.00 på parkeringen vid Nya Källan på Jogersö i Oxelösund.)
Laget eller delar av laget måste närvara på avslutningen för att man skall få vara med i denna
tävlingsklass.
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Ditt lag som består av 2 – 4 personer startar på valfri plats i Nyköpings- eller Oxelösunds kommun
tidigast kl. 08.00. Alla lag träffas senast kl. 15.00 (vid för sen ankomst artavdrag enligt detta, 1 min en
art, därefter en art vid varje 5 min, detta med ev. avdrag räknar laget av själv vid genomgången) på
parkeringen vid Nya Källan på Jogersö i Oxelösund och där restaurangen ligger.
Det är bara i Oxelösunds- och Nyköpings kommun ni får räkna era arter.
En art får enbart räknas om hela laget/sett hört fågeln vid samma tillfälle, däremot behöver inte alla
kunna artbestämma den utan det räcker med att någon i laget gjort det.
Inga arter får räknas om man måste ta sig in på förbjudna områden, man kan stå utanför stängsel
eller liknande och titta in i detta område om man vill räkna en art som befinner sig där.
I denna klass tävlar vi bara om äran.

Vid avslutningen

En art som delar av laget sett räknas enbart i den totala artlistan från alla deltagare för dagens
artrally.
Om det finns två lag med samma antal arter, tilldelas det lag som har mest personer i laget
placeringen före det lag med mindre antal personer. Vi samma förutsättningar blir det delad plats.

* Fria klassen - för nybörjare och andra som inte satsar så hårt på tävlandet, men som ändå vill vara
ute och räkna arter, under hela eller del av dagen.
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Ditt lag som består av 2 – 4 personer startar på valfri plats i Nyköpings- eller Oxelösunds kommun
tidigast kl. 08.00. Alla lag träffas senast kl. 15.00 på parkeringen vid Nya Källan på Jogersö i
Oxelösund och där restaurangen ligger.
Det är bara i Oxelösunds- och Nyköpings kommun ni får räkna era arter.
I fria klassen räcker det att någon inom laget ser eller hör en art för att den skall räknas, men det är
bra om man inom laget håller ihop och visar varandra vad man sett eller hört, och man behöver inte
redovisa lagets resultat om laget inte själv vill. I denna klass så är det ingen tävling, utan bara en rolig
aktivitet.

Inga arter får räknas om man måste ta sig in på förbjudna områden, man kan stå utanför stängsel
eller liknande och titta in i detta område om man vill räkna en art som befinner sig där.

Vid avslutningen
Avslutningen på restaurangen brukar vara en trevlig social aktivitet där man träffar andra
skådare. Det är inget tvång att närvara, men vi hoppas att alla vill vara med, även de lag som inte
tävlat.
Om att INTE närvarar på avslutningen oavsett ”klass” men man har varit ute och räknat arter
Om ett lag skulle välja att inte närvara på avslutningen, så skall de ändå meddela arrangörerna att de
varit ute och vilka som ingått i laget, via sms till Jan Gustafsson/070-3216045. Detta för vår totala
redovisning, i antal deltagare denna dag bl.a.

Vad gäller för anmälan för artrally 2022
Detta gäller för alla, oavsett ”klass”, som kommer närvara på något sätt under dagens Artrally 2022.
Som vanligt anmäler en ”lagkapten” ett lag med 2-4 deltagare, och där lagets deltagare namnges.
Anmälan skall vara gjord senast fredagen den 7 januari. Anmälan görs via mail (enbart) till Jan
Gustafsson, solvidd@gmail.com
Detta för då kan återkoppling enklast äga rum.
Viktigt: Vid anmälan meddelar lagkapten vad resp. medlem i laget skall äta enligt det som erbjuds,
tacobuffe med endera kött/kyckling/fisk/veg alternativ (samt annat alternativ som glutenfritt enligt
önskemål).
I matbeställning ingår även vatten/måltidsdryck/lättöl samt kaffe och egenbakad kaka (specialkost
ordnas vid behov t.ex. för diabetes.)
Kostnaden för varje kuvert kommer vara 165 kr. Vill man dricka något annat så köper deltagare på
plats detta i restaurangen, det blir inget avdrag på kostnaden 165 kr om deltagare väljer att dricka
något annat än det som ingått i kuvertpriset.
Varje lagkapten betalar senast måndagen den 10 januari 2022 kl. 23.00 in x antal deltagare x 165 kr
till Fågelföreningen Tärnan via swish, Tärnan Swish Företag nr 123-6179469 eller via plusgiro 476
77 25-7. Man anger på betalning Artrally 2022 samt sitt namn och hur många man är i laget.
Anmälan är bindande. Man kan avsäga sig anmälan senast tisdag kväll (11 januari) kl. 23.00 till Jan
Gustafsson via mail: solvidd@gmail.com, om man inte meddelar detta inom tidsramen så kommer ej
återbetalning äga rum, enbart återbetalning om man har extremt fullgoda skäl, som skall redovisas
till föreningen via mail till Stig Larsson, stickan.larsson@gmail.com
På onsdagen den 12 januari 2022 kommer antalet kuvert och fördelning av mat beställas hos
restaurangen Nya Källan. Detta för att de skall kunna sköta sina åtaganden.
Tärnan kommer få en faktura från restaurangen Nya Källan.

Preliminär dagordning och tidsintervall vid avslutningen:
15.00 - 15.20
Anländande till restaurang samt att man sätter sig till bords
15.20 - 16.00
Välkomsthälsning, annan information
Artgenomgång av vad som setts under dagen
Genomgång av antal arter i respektive lag i de två tävlingsklasserna.
16.00
Måltiden kan börja
18.00
Lokalen skall då vara lämnad

Jan Gustafsson/Susanne Stilling

