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Välkommen på Riksläger och 50-årsjubileum 
den 29/4 - 1/5 

 
I år är det 50 år sedan GHF bildades!  

Det måste självklart firas! I samband med firandet 
kommer även SHR:s årliga riksläger hållas.  

Det blir en långhelg späckad av herpetologiska  
aktiviteter, social samvaro och festligheter.

Vår bas under helgen kommer vara  
Rörö i Göteborgs skärgård.  

Där finns flera herptilarter, bland annat den sällsyn-
ta stinkpaddan (eller strandpaddan om man så vill). 

Förutom att studera denna art kommer vi få lyssna på 
intressanta föredrag av några av legendarerna från GHF 

och avnjuta en fest i klassisk herpetologisk anda. 
 

Läs mer här: http://shr-herp.se/rikslager-2017/

RIKSLÄGER 2017



Kalendern
Datum Arrangemang
8 april Hansta exkursion - vi tittar på huggorm med mera 

(om vädret tillåter)
13 april Korvgrillning och grodkoll med Grodkollen vid 

Söderbergakärret kl. 19
22-23 april SHF Medlemssymposium
29/4-1/5 Riksläger - se sista sidan
13-14 maj Spånga expo
27 maj Stockholm Expo
17 juni Sommarfest i Stora skuggan

DU DÄR!

11 april 
Guidning Björkhagendammnen och Lilla Sickla.
16 april 
Grodsafari i Bromma. Ordnas i samarbete med Stadsmuseet. Åkeshov
22 april
Grodans dag Långsjödammen
24 april 
Fixardag, Björkhagendammen
5 maj 
Salamanderspaning. Martina Kiibus och Stefan Lundberg guidar.
Olovslundsdammen
7 maj 
Salamanderspaning i Bergianska trädgården
22 maj
Invigning av Björkhagendammen
31 aug 
Grodvatten i Bagisskogen. Fixardag

GRODKOLLEN
aktiviteter 



Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Expo Stockholm  

27:e maj

Täljehallen - Erik Dahlbergs väg 12 - Södertälje

 
 
 
 

Vi är i behov av medhjälpare, gå in och anmäl er här  
och fyll i eventuella önskemål om uppgift. 

Det kommer anordnas middag efter för de som hjälpt till och en 
chans till mingel och eftersnack.

Fyll i intresseformuläret här (klicka):  
            https://goo.gl/forms/eKQbK5xC9aor9Pqd2 

 
Bordsbokning på Terrariedjur.se

Mässan hålls även denna gång i Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12  
i Södertälje. Mässan öppnar 11:00 och stänger 15:00 men ni utställare 

har tillgång redan från kl. 08:00 om behovet finns.
 

10 kronor från varje entréavgift kommer att skänkas till årets bevarandeprojekt 
International Iguana Foundation och deras arbete med Cyclura lewisi.

Mer info här:  
http://iguanafoundation.org/information-by-species/grand-cayman-blue-iguana-2/

Priser på bord med mera:
Bordshyra: icke SHF/SHR medlem 250kr (en entré ingår)

Bordshyra: SHF/SHR medlem 200kr (en entré ingår)
El: 50kr

Medhjälpare: 100kr
OBS: Inom några dagar efter bokning så skickas ett email med bokningsbekräftelse 

till er angivna e-mailadress.
Om ni inte fått något e-mail titta i skräpkorgen.

Saknas det helt, kontakta oss på expo@sthlm-herp.net
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Vi har äran att presentera Bryan Grieg Fry  
som årets föreläsare som kommer hålla många spännande  

föredrag samt Mikael Lundberg som pratar om sina år i Peru.  
Det kommer anordnas huggormsexkursion, bokauktion och som 

vanligt en trevlig tillställning med likasinnade. 
 
 

 
Sista anmälningsdag förlängt till 15:e april 

anmäl er via formuläret: https://goo.gl/forms/Pyelh66R7ekauc7H3
Det kommer anordnas bokauktion på lördagskvällen och ni medlemmar får mer 

än gärna ta med böcker att auktionera ut. Hemsidan är uppdaterad med mer 
information om bokauktion, presentation av föreläsare, dagsschema m.m.

http://www.sthlm-herp.net/medlemssymposium/ 

Se till att säkra er plats genom att betala in anmälningsavgiften  
senast den 15 april. 150kr för hela helgen (boende, mat, och t-shirt)  

Ej medlem i SHF ännu? Betala in totalt 430kr för medlemskap och symposium.  
Medlem i annan SHR-ansluten förening?  

Betala in stödmedlemskap, totalsumma 290kr
Boende finns redan från fredagen för långväga gäster. 

Dags att boka in årets händelse! 
Helgen den 22-23 april är det SHF-medlemssymposium


