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MEDLEMSSYMPOSIUM
17-18 OKTOBER

Välkomna till ett ännu ett Medlemssymposium!  
Fyra föreläsare är bokade och vi välkomnar Lee Grismer 
som är årets utländska föreläsare samt huggormsbiologen 

Stefan Andersson och viperidfantasten Börje Flärdh!  
Plus ett extra föredrag av Didrik Claesson.

Vi har två heldagar med  
föredrag, mat och mingel med 

start den 17:e kl. 10. 
 

För den som vill sova över 
finns övernattningsplats (ta 

med liggunderlag och sovsäck). 
Adressen är Husby skola på 

Munsö. 

Samling på Brommaplan för bil  
kl. 9:30. För de som åker buss 

möts vi kl. 9.  
Kontakta Patric Falck på  

073-626 44 01 om ni har frågor. 
Ett schema över dagarna  

kommer att finnas på plats. 

Larry Lee Grismer,  
Phd, La Sierra University, USA 
Specialiserat sig på evolutionär 
biologi av sydostasiatiska 
amfibier och reptiler
Stefan Andersson,  
Umeå 
Biolog, specialiserat sig på 
huggormar
Börje Flärdh,  
Stockholm 
Lärare med förkärlek för  
viperider
Extraföredrag Didrik Claesson  
”Herpetologiskt intryck på Tioman”



Kalendern
Datum Arrangemang
17-18/10 Medlemssymposium

7-8/11 Samåkning till Norrköping Symposium. SHF medlemmar betalar 
598:- för Norrköping symposiet. Pengarna ska sättas in på PG nr: 
230 230-5. Skriv namn samt t-shirt storlek. Vid frågor eller samåk-
ning ring Patric på 0736264401

12/12 Julfest - mer info kommer!

Julfest!
12:e december

Välkommen på

Vi äter julmiddag och ser på bild-  
och filmvisning av olika aktiviteter  

under året som gått.  
Mer information så fort  
allt är bokat och klart! 

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

	  



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 klistermärke med loggan och nya t-shirts. 
Plus massa annat roligt!

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 

20:-/st
50:- 

180:-/4 st

Kolla vad vi gör på grodkollen.se

GROD
KOLLEN

- grodperspektiv på Stockholms natur



Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
c/o Byström, Ankdammsgatan 24 A, 171 43 SOLNA 

POST

Stockholms Herpetologiska Förening, c/o Byström, Ankdammsgatan 24 A, 171 43 Solna  
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

Torsdagen den 27:e augusti åkte jag och ett gäng glada herpare ner till 
Skåne för en helgs herpande, mässa och fest.  
Då vi kom fram vid midnatt blev det att gå och lägga sig direkt för att vara 
utvilad för en fredag full av herpande.  

Väl på morgonen så rullade vi först iväg till Stenshuvud där målet var att 
hitta sandödla, vilket visade sig vara ett rätt enkelt mål att uppnå. Vi hann 
inte gå mer än ett par meter innan vi stötte på små juveniler av sandödla, 
och många fanns det också. För mig som aldrig tidigare sett sandödla i det 
vilda så ville jag såklart få en bild på en, vilket visade sig vara ganska svårt 
då de små ödlorna var otroligt snabba och inte alls särskilt  
sammarbetsvilliga modeller. 

”

”Läs hela reserapporten i nästa Snoken!

Text & bild:  Angelika Byström

Skåneresan
Lite kort om 


