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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

Alligatorsnappsköldpadda, Macrochelys temminckii 
 
En mycket storvuxen nordamerikansk snappsköldpadda som kan 
väga upp till 100 kg som fullvuxen. De lever i vattendrag främst i 
de sydöstra delarna av USA.  
 
 
Foto © Lennart Pettersson
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Kalendern
Arrangemang Datum Övrigt
Pubkväll 2 nov
Norrköpingssymposium 9-10 nov Samåkning
Julmiddag 14 dec
Husdjursmässan Januari 2014

Glöm inte... Kort och gott
- Städdag av lokalen. Vi 
flyttar fram städningen 
till mellandagarna.  
- Ett uppskattat Medlemssymposium 
gick av stapeln (se sista sidan) 
-Vid beställning av tjocktröjor hör av 
er till Simon 076-235 87 23. 
-Vill ni hjälpa till på Husdjursmäs-
san ring Simon (nummer ovan)

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

Ralf	  Hörold	  
Tyskland	  

	  

Ruud	  de	  Lang	  
Holland	  

Missa	  inte	  årets	  Reptilhändelse!!	  
Reptil	  Symposium	  i	  Norrköping	  9-‐10	  november	  2013	  
	  

I	  år	  presenterar	  vi	  tre	  herpetologer	  med	  lång	  och	  bred	  
erfarenhet	  inom	  flera	  olika	  herpetologiska	  områden.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

	   	  

Mycket	  välkomna	  till	  Norrköping	  under	  två	  dagar	  med	  föreläsningar,	  
ALBA	  Expo	  och	  Kvällsarrangemang	  med	  andra	  reptilintresserade.	  

För	  mer	  info:	  www.tf-‐alba.se	  	  
Arrangör:	  KFUM	  Tropikföreningen	  ALBA	  och	  Boa	  Group	  

Bernd	  Eidenmueller	  
Tyskland	  

Vi samåker till  
Norrköpingssymposiumet 
den 9-10 november. Alba 
bjuder på 100 kr och SHF 
200 kr. Betala 498 kr till 

SHF på PG230230-5 ange 
namn och t-shirtstorlek  

på inbetalningen.



Stockholms Herpetologiska Förening Box 38320 110 64 Stockholm 
Email SHF: info@sthlm-herp.net  Email Sidvändaren: shfredaktor@sthlm-herp.net 

Medlemsavgift: 280:- år. Stödmedlem: 140:-år. Familj: +25:- år och familjemedlem Plusgiro 230230-5 
På webben: sthlm-herp.net På Facebook: facebook.com/stockholmsherpetologiskaforening

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 


