
Den 25:e oktober välkomnar vi den kände her-
petologen Romulus Whitaker till Stockholm 
och till Medlemssymposiet där Rom kom-
mer att hålla ett antal föredrag om  kungs-
kobror och andra herptiler från Indien. 

Vi äter frukost, lunch och middag på plats och 
umgås under denna herpetologiska heldag. Det 
kommer även att finnas böcker av Rom till salu 
- Crocodile Fever – Wildlife Adventures in New 
Guinea och Snakes of India-the Field Guide.

Medlemssymposium 25 oktober

Romulus Whitaker är en amerikansk herpetolog bosatt sedan många år i Indien där han 
startade  Madras Crocodile Band and Centre for Herpetology som föder upp krokodiler 
och samlar ormgift till serumproduktion. Numera studerar han kungskobror och andra 
herptiler i det vilda vid Agumbe Rainforest Research Station.

Föredrag under dagen:

King Cobras – Agumbe Rainforest Resear-
ch Station

Ett föredrag om Roms livslånga passion 
kungskobran och telemetristudier på 
arten.

Saving the Ganges Gharial – The Gharial 
Conservation Alliance

Om gavialen och arbetet med att skydda 
detta egendomliga krokodildjur.

Madras Crocodile Bank and Centre for 
Herpetology – Conservation, Education 
and Research

Om arbetet vid Madras Crocodile Bank 
där de föder upp krokodiler av olika arter.

One Million Snakebites – My Favourite, 
Deadly Friends

Om ormbett i Indien och vad som görs 
för att hjälpa invånarna att undvika bett.

Behöver vi säga att detta är en chans ni inte får missa?! 
Medlemssymposiumet är för medlemmar i SHF men det går bra att lösa ett 

stödmedlemskap (140 kr vilket betalas i god tid innan symposiumet)  
om du är medlem i en annan SHR-ansluten förening.

Platsen är Vålbergavägen i Barkarby och exakta tider meddelas senare.
Anmälan sker till Patric på 073-626 44 01

Sidvändaren
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Adressen är Skogstorpsvägen 372, 19139 Sollentuna



BESÖK VÅR WEBSHOP  
där du kan köpa  

t-shirts,  
muggar, märken och  

Snokentidningar!  
shfwebshop.se 

Vi vill bli fler...
I vår förening finns i dag c:a170 medlemmar och vi vill bli många fler! 

Känner ni någon med samma intresse som vi?  
Det fungerar utmärkt att bli medlem genom 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 tröja med SHF logo. 

Nyheter i webshoppen

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

Vid beställning av tjocktröjor hör av er till Lelle Karlsson 073-973 27 04 

Beställningsvara

300:-

150:-



Expo Stockholm kommer hållas lördagen den 27:e september  
i Stockholms Hundsportcentrum, Runsavägen 10, Upplands Väsby

Kvällsarrangemanget efter Expo Stockholm börjar kl 17:00,  
där det bjuds på middag, föredrag  

och en stor samling folk med ett gemensamt intresse!

Expo Stockholm 27 september

Pris för kvällsarrangemanget 200kr  
förhandsbokning, 250kr på plats

Minibussar utgår i skytteltrafik från  
Upplands Väsby station till mässhallen.
Tider:
Upplandsväsby station avgår 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 
Mässhallen till stationen 14:00, 14:30, 15:00 
 
Expot är öppet kl. 11:00 – 15:00
Försäljare släpps in redan vid 8:00 (eller tidigare 
vid behov)
Kvällsarrangemanget börjar 17:00 
 

Priser Entré Vuxna : 70 kr
Ungdom, upp till 15: 40 kr
0-7 : gratis
Medlem i SHR: 10:-

Priser bord med mera:
Bordshyra: icke SHF medlem 300kr
Bordshyra: SHF medlem 200kr
El: 50kr Extra stol: 70kr
Kvällsarrangemang: 200kr förköp
Kvällsarrangemang: 250kr på plats

Boka redan nu!
OBS: Inom några dagar efter bokning så skickas ett email  

med bokningsbekräftelse till er angivna emailadress.
Om ni inte fått något email titta i skräpkorgen.  

Saknas det helt emaila oss på expo@sthlm-herp.net

Kvällsarrangemanget: 
 
17:00 Peter Pöldsam  
- Föredrag om släktet Protobothrops 
 
18:00-19:00 Mingel 
 

 
19:00 Middag med föredrag av Per-Arne 
Åhlen om Mårdhundsprojektet med fokus 
om inverkan på svensk grodfauna 
 
20:00-23:30 Mingel och hemlig aktivitet

Betala gärna medlemsavgift för 2015  
på Expot och få medlemskap för i år och nästa år 

(OBS: Ingen Snoken ingår och ingen  

medlemsrabatt för Norrköpingsymposium i år)  

Parkering kostar 20 kr



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.

Medlemsrabatt

Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320, 110 64 Stockholm 

POST

Missa inte heller detta!
Houten Snake Day, Holland 

SHF kommer att göra en resa till Houten Snake Day, Holland, 
fredagen den 10 oktober och åker hem efter mässan  
på söndagen den 13 oktober.
För mer info och anmälan ring Patric på 073-6264401  
OBS: endast 2 platser kvar.

 
Samåkning till Norrköping Symposium  
8-9 november 

SHF ordnar samåkning till Norrköping.
Anmälan sker till Patric senast den 17 oktober.

 
Julmöte den 13/12 
 Mer info kommer senare.


