Velkommen til Norsk entomologisk forenings sommertreff

Hvaler, Østfold 15-17.juni 2018
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NEFs sommertreff er denne gangen lagt til øykommunen Hvaler i Østfold. NEF
hadde pinseekskursjon hit i 1986 og vi ønsker å gjenta suksessen. Hvaler er en liten
øykommune med mange små og store øyer, og langs kysten er det svabergene som
dominerer. Mellom svabergene er det mange mindre strandenger, lyngheier,
sandstrender og våtmarksområder. I klovene mellom svabergene finner vi ofte frodig
løvskog, mens lenger inne er det mye furuskog. Hvaler har 12 naturreservater og
Ytre Hvaler nasjonalpark.
Overnatting:
Vi har leid Tredalen Speidersenter, på Spjærøy i Hvaler kommune. Tredalen har tre
bygninger og leirplass. Vi kommer til å bruke alle sengeplasser og det blir ikke
mulighet for enkeltrom. Ta med sovepose og laken. Det er ikke dyner eller puter på
husene.

Deltakeravgift:
Påmeldingsavgiften er 300 kroner. Unge entomologer (12-25 år) betaler 200 kroner.
Vi sender faktura på e-post. Dere må betale for egen skyss. Utover det dekker NEF
kost og losji. Gi beskjed om eventuelle allergier etc.
Sommertreffet har kapasitet til 40 deltagere (30 overnatter inne og 10 i telt). I
tradisjonens tro har sommertreffet vært svært populært, så sikre din plass snarest.
Det er «førstemann/-kvinne til mølla»-prinsippet. Påmelding sendes til
helene.jensen@sabima.no. Påmelding er bindende.
Reise og transport:
Tredalen Speidersenter ligger på Spjærøy i Hvaler kommune sør for Fredrikstad.
Vi oppfordrer til samkjøring og er behjelpelige med å planlegge transport utover
dette.
Bil: Adressen er Tredalsveien 51,72 og 74. Følg riksvei 108 fra Fredrikstad til
Spjærøy, og ta første vei til venstre. Følg skilt mot Tredalen rett etter
parkeringsplassen. Koordinater finnes på hjemmesiden.
Buss: TIMEkspressens busser kjører regelmessig fra Oslo bussterminal til
holdeplassen Bekkene på Spjærøy. Fra Bekkene er det bare rundt 800 meter til
hovedhuset på Tredalen.
Tog: Ta toget til Fredrikstad stasjon. Derfra kan du ta bussen (se over) til Spjærøy.
Nærmeste stopp til togstasjonen er Domkirken.
Foreløpig program:
Fredag 15.juni
Fra 17.00 Oppmøte
19.00 Mat, informasjon, sosialt. Vi satser på å grille ute.
22.00 Nattfangst
Lørdag 16.juni
08.00 Frokost
09.00 Felles ekskursjon
18.00 Tilbake til Tredalen
19.00 Middag
20.30 Foredrag, faglig, dagens fangst
22.00 Nattfangst, sosialt, preparering
Søndag 17.juni
08.30 Frokost, pakking
09.30 Ekskursjon for de som vil
13.00 Lunsj. Vi avslutter i felt.
Hvis været blir dårlig, legger vi opp til flere korte foredrag. Ønsker du å holde
presentasjon om artsgrupper, vise bilder mm? Vennligst meld fra til Helene.

