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Den 19 oktober har vi ännu ett Medlemssymposium och 
denna gång är huvudföreläsaren den amerikanska  

herpetologen William W. Lamar som  
skrivit ett antal uppskattade böcker.  
 
 
Dessutom är ytterligare två föreläsare bokade;  
 
Alexander Westerström och  
Anders Johansson. 
 
Förutom högklassiga föredrag äter vi fru-

kost, lunch och middag, har en bokauktion och umgås med 
likasinnade!  
 
Vi möts vid Barkarby station 9:30 och avslutar vid midnatt.  
Adressen är Vålbergavägen i Järfälla.  
 
OBS: Vi behöver er förbokning senast den 18 oktober!  
Kontakta Simon på telefonnummer: 076-235 87 23 
 
Symposiet är öppet för alla SHR-medlemmar.  
 
Väl mött där!

MEDLEMSSYMPOSIUM

19 oktober 2013



Kalendern
Arrangemang Datum Övrigt
Medlemsymposium 19 okt Barkarby
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.  
- Expo Stockholm blev en succé. 
Läs mer på sista sidan! 
-Vid beställning av tjocktröjor 
hör av er till Simon 076-235 87 
23. 

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!



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.

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	  
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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 lyckat Expo Stockholm!

Lördagen den 28:e oktober gick Expo 
Stockholm av stapeln och denna gång i en 

ny lokal.

Mässan drog ett flertal utställare, somliga ut-
anför Sveriges gränser. När mässan öppnade 
strömmade också besökarna in. Det visade 
sig bli en mycket lyckad mässa för både oss 
arrangörer och för besökarna. Det var ett bra 
utbud på olika djur och gott om tillbehör.

På kvällen anordnades ett kvällsarrangemang 
med mat och sedan ett föredrag av Kazibwe 
Yasin från Uganda Reptile Village som  

berättade om sin verksamhet och om svårig-
heterna för Ugandas reptilfauna (läs mer om 
honom på våran websida). 
 
Det anordnades också ett lotteri och en 
tipspromenad.  
Alla var  mycket nöjda när vi begav oss hemåt 
framåt midnatt.
 
Vi tackar alla som besökte mässan och kväll-
sarrangemanget!   
 
Väl mött nästa gång! 


