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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

 
King Cobras – Agumbe Rainforest Research 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 egen-
domliga 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.

10:00 Möts upp vid Helenelund station

10:30 Frukost

11:30 Föredrag

12:45 Föredrag

14:00 Lunch

15:00 Föredrag

16:00 Rast

16:30 Föredrag

17:30 Frågestund

18:30 Föredrag/filmvisning

19:30 Middag/bar och mingel

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. 
Adressen är Skogstorpsvägen 372, 19139 Sollentuna 

Det finns möjlighet att sova över i lokalen.
Anmälan sker till Patric på 073-626 44 01
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MEDLEMSSYMPOSIUM 25 OKTOBER



 Kort och gott
• Vid beställning av tjocktröjor hör av er till  
Lelle Karlsson 073-973 27 04 
• SHF startar en smstjänst där utskick kommer ske om    
aktiviteter med mera. Vill ni vara med skickar ni erat 
nummer till Robban på info@sthlm-herp.net 
• Förslag på kommande föredragshållare skickas till 
ovanstående emailadress!  

Det är ni medlemmar som avgör  
om Snoken ska fortsätta komma i brevlådan  

för det är erat material som publiceras.  
Har du något att berätta om ditt terrariedjur  

eller djur du sett i naturen?  
Skriv! 

Emaila redaktören:  
shr.redaktor@shr-herp.com

DU DÄR!

Kalendern
Datum Arrangemang
12/10 Houten resa

25/10 Medlemssymposium

8-9/11 Samåkning till Norrköpingssymposiumet. Det kostar 498:- som betalas till SHFs konto 
230230-5. Skriv ditt namn och ”Norrköping”, samt tröjstorlek. Anmälan om samåkning 
sker till Patric. Sista anmälningsdatum och betalning är 29/10.

13/12 Julfest! En filmvisning är planerad samt föredrag plus julmiddag såklart! Lokalen är 
Östermalms föreningsråd på Valhallavägen 148.

Du besöker väl  oss på webben?
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DU DÄR!



BESÖK VÅR WEBSHOP  
där du kan köpa  

NYA t-shirts,  
muggar, märken och  

Snokentidningar!  
shfwebshop.se 

Vi vill bli fler!
I vår förening finns i dag c:a 200 medlemmar och vi vill bli många fler! 

Känner ni någon med samma intresse som vi?  
Det fungerar utmärkt att bli medlem genom webshoppen!

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 

150:-

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

50:- 
180:-/4 st



Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320, 110 64 Stockholm 

POST

 
Text och bild Vide Ohlin
 
Arbetet med dammen på Långholmen har fortgått 
under veckan som gick.  
Här kommer en minirapport i text och bilder! 

”På tisdagen den 16/9 lade jag och Oliver fibernät samt växtmattor på plats och i söndags, den 21/9, 
fortsatte jag och två medlemmar i SHF arbetet genom att täcka kanterna med jord för att möjliggöra 
etablering av vegetation och skapa ett mer naturligt utseende. Vi hann precis klart när himlen öppnade 
sig med ösregn, hagel och åska. Lagom kul för oss men grodorna som redan flyttat in i dammen blev helt 
vilda och började hoppa runt kring dammen vilket var härligt att se!” 
 
Mer bilder finns på vår websida!
 

Långholmen i ur och skurLångholmen i ur och skur

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 2014  

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

Medlemsrabatt


