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Dags för SHF:s Julmiddag!

	  

Välkommen till vår traditionsenliga julfest som går av  
stapeln den 14 december i gamla föreningslokalen vid  

Fältöversten på Valhallavägen 148 
Vi drar igång klockan 18. 

 
Hitta dit: 

Du hittar oss på Valhallavägen 148. I Fältöverstens bortre hörn mot Värtavägen.
Tag t-banan mot Ropsten till station Karlaplan uppgång Valhallagen/ 

Värtavägen och korsa Valhallavägen, eller tag buss 1,4  
& 72 som stannar c:a 20 meter från vår entré.  
Entrén är utrustad med hiss upp till lokalerna.  

För bilburna finns besöksparkering i  
Fältöversten med öppettider 06:00 – 22:00

Tiger Keelback, Rhabdophis tigrinus Boie 1826 
 Detta är en asiatisk natricid, det vill säga en vattensnok. Den lever i östra Ryssland, Syd- och Nordkorea, Kina, Vietnam, 
Taiwan och Japan. Till skillnad från vår svenska vattensnok är denna art mycket giftig och dödsfall har inträffat efter bett. 
Som grädde på moset den dessutom giftkörtlar på nacken som utsöndrar ett mindre verksamt gift och används som försvar 
mot angripare och man tror att den ackumulerar giftet från paddor som ingår i dess diet.  
Dessa körtlar är unika i ormvärlden.

 Foto och text Lennart Pettersson



Kalendern
Arrangemang Datum Övrigt
Julmiddag 14 dec Fältöversten
Husdjursmässan 3-6 jan. 2014 Ring Simon 076-235 87 23 

om ni vill hjälpa till 

Glöm inte... Kort och gott
- Städdag av lokalen. Vi 
flyttar fram städningen 
till mellandagarna.  
-Vid beställning av tjocktröjor hör av 
er till Simon 076-235 87 23. 
-Vill ni hjälpa till på Husdjursmäs-
san som pågår den 3-6 januari ring 
Simon (nummer ovan) 
-Dags att betala medlemsavgift för 
2014! 

Vi vill bli fler...
I vår förening finns i dag 99 medlemmar plus 32 familjemedlemmar och vi vill 

bli många fler. Känner ni någon med samma intresse som vi så rekrytera  
vederbörande! Det fungerar utmärkt att bli medlem genom webshoppen.

Vet man med sig att man inte skickat in 
sin e-postadress så är det hög tid nu. 
De medlemmar som inte meddelar sin 
e-postadress riskerar att gå miste om att 
få Sidvändaren!
Om du i fortsättningen vill ha Sidvän-
daren i pappersform, kontakta oss på:  
info@sthlm.herp.net 
Sista datum för att meddela  
styrelsen är 31 januari. @

Snokenredaktionen behöver artiklar för att 
göra Snoken ännu bättre. Har du något att 

berätta om ditt djur  
hemma eller djur du sett i naturen? Skriv! 

Email till redaktören:  
shr.redaktor@shr-herp.com

Du där!



Kort och gott

Besök vår webshop där du kan köpa  
 t-shirts, muggar, märken och  

Snokentidningar!  
shfwebshop.se 

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Vi har nu t-shirts med nytt fräscht motiv i svart och vitt samt  
nya tjocktröjor i svart. Både t-shirts och tröjor med SHF logo. 

Nyheter i webshoppen

Besök vår webshop där du kan köpa t-shirts, muggar, märken och Snokentidningar!  
Gå till shfwebshop.se 
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Beställningsvara

300:-

150:-

Observera att du måste vara medlem för att ansöka. 

SHR:s fond för herpetologins främjande

Fonden förvaltas av en stipendienämnd, vilken utses 
varje år av SHR:s ordinarie årsmöte. Stipendienämnden 
består av tre personer, vilka skall tillhöra olika föreningar 
inom SHR, och en tillhöra SHR:s styrelse.
Årets stipendienämnd hittar du på styrelsesidan.
Ansök anslag ur SHR:s fond för herpetologins främjande
Alla medlemmar i Sveriges Herpetologiska Riksförening 
är behöriga att söka medel ur fonden. Ansökan skall 
vara stipendienämndens ordförande tillhanda senast 30 
november året innan projektet skall utföras. Ansökan 
skall innehålla preliminär plan för projektet, samt en 
kostnadskalkyl, i vilken anges om medel till projektet er-
hållits eller sökts från annat håll. Projektet skall normalt 
slutföras på en säsong. Fleråriga projekt kan godkännas 
av stipendienämnden, förutsatt att dessa tidsramar 
anges vid ansökningstillfället. Sökanden förbinder sig att 
följa fondens statuter i och med insänd ansökan.
Även naturvårdsfonden finns. 

 
Förslag på Årets herpetolog 2013

Stipendienämnden utser till varje årsmöte en person 
som genom sina insatser befrämjat svensk herpeto-
logi, ökat allmänhetens kunskaper om, och förståelse 
för herptiler, genom sin forskning tillfört herpetologin 
ny kunskap, verkat för en sund terrariehållning, eller 
initierat / stött åtgärder för att bevara och skydda herp-
tiler i deras naturliga miljö. Stipendienämndens beslut 
kan inte överklagas. SHR-medlem kan inkomma med 
förslag på förtjänta personer till nämndens ordförande. 
Nomineringar skall inkomma till nämnden senast 30 
november året före utdelningen.
Mer information: http://www.shr-herp.com/SHR/stadgar.
html
Ansökan skickas till: shr.stipendienamnd@shr-herp.com

Stipendienämnden SHR
Simon Kärvemo
Linus Åsemyr
Mårten Perneberg

Här kommer en annonsering från stipendienämnden
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Hökarängens Zoo
Medlemmar i SHF erbjuds 15% rabatt på hela sortimentet (ej foder) hos Hökarängens Zoo. Ta med Sidvändaren för 2013  

och visa upp i kassan för att erhålla rabatten. Adressen är Hökarängsplan 9, vid Hökarängens tunnelbanestation.

TerrZoologiska 
Medlemmar i SHF erbjuds 10% rabatt på hela sortimentet hos TerrZoologiska. Ta med Sidvändaren för 2013 och visa upp i 

kassan för att erhålla rabatten. Adressen är Palmfältsvägen 15, vid Globens tunnelbanestation.

Medlemsrabatter

Ett medlemssymposium  

i världsklass! 

Lördagen den 19:e oktober anord-
nade SHF ytterligare ett Medlems-

symposium och denna gång var den 
välkända amerikanska herpetologen 
Bill Lamar inbjuden att hålla föredrag 
tillsammans med två svenska herpe-
tologer, Alexander Westerström och 
Anders Johansson.  

Vi var ett c:a 50-tal som samlades i 
Barkarby för en herpetologisk heldag  
och efter frukost så drog det igång med 
Alexander som pratade om giftorms-
bett i Balkan. Bill pratade om sina 38 
år i Sydamerika, om ett projekt att 
rädda Darwins groda i Chile samt bland 

annat om djurs förmåga att uppfatta 
färger. Anders tog oss alla med till den 
nordamerikanska öknen och sina resor i 
Arizona och Texas.  
 
Vi åt middag och efter det sista föredra-
get så passade många på att få böcker 
signerade av Bill. Det blev många samtal 
om våra favoritdjur tills portarna slog 
igen vid midnatt.  
 
Vi tackar alla som besökte symposiet!   
Väl mött nästa gång! 

Fotografier © Lennart Pettersson 


