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Snart
dags

Julfest!
15 december

Vi kör en heldag med besök på Skansen
och Skansenakvariet,
efteråt blir det julfest på Östermalms föreningsråd
där cateringfirma dukar upp julmaten.
Vi samlas utanför huvudentrén på Skansen vid 14.00
Sedan rör vi oss mot lokalen för julmiddag vid 18.00
Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148.
100kr för hela dagen, alla entréavgifter och mat ingår.
50kr för er som har eget inträde tex årskort, samt för barn
och er som endast har möjlighet att ansluta till middagen.
Föranmäl dig senast tisdag 11 december,
via e-post info@sthlm-herp.net eller till Mats på 070-496
72 21. Betalning kan ske på plats kontant eller swish,
alternativt i förväg till PG 230230-5

Herpetologisk exkursion - Korfu 2019!
Föreningen kommer att göra en resa till den grekiska ön Korfu i mitten av
maj 2019, på den relativt lilla ön finns det 38 herptilarter och syftet med
denna 8 dagar långa resa är att försöka hitta många av dessa.
Vi beräknar att kostnaderna för flyg och hotell blir någonstans mellan 40005000 SEK per person, föreningen kommer att stå för hyrbilar för transport
runt ön. Antalet platser på resan är begränsat, låter det intressant?
Kontakta Björn Thinning för mer information snarast på 0739-742639
eller bjorn_thinning@hotmail.com

EXPO STOCKHOLM
26 januari 2019

Vinterns upplaga går av stapeln sista helgen i januari.
Samma tid och plats som vanligt, Täljehallen i Södertälje.
Bordsbokning, utställarlista och mer information finns på terrariedjur.se
Passa på att gå med i den officiella Expo-gruppen på Facebook.
”Expo Stockholm reptilmässa”
Till mässan söker vi funktionärer för att få detta att gå runt. Nya och gamla
ansikten är välkomna att fylla i formuläret här:
https://goo.gl/forms/ute2J2MGmZVE5Uep1
Ett bra tillfälle att följa arbetet bakom och umgås med ett trevligt gäng.
Vi bjuder på frukost, lunch och fika.
Samt middag för dom som vill på närliggande restaurang.
Vi kommer att ställa upp försäljningsbord där medhjälparna
kan sälja egna djur och tillbehör.
Det kommer även finnas gott om tid att gå runt och göra egna inköp.

Kalendern
Datum

Arrangemang

15/12

Skansen, Julfest

26/1

Expo Stockholm

26/1

SHR Årsmöte - SHF står som värdar

16/2

SHF årsmöte,och middag kallelse kommer

27-28/4

27-28/4 Symposium Munsö, mer info kommer

13-20/5

Korfu

25/5

Expo Stockholm

30/5-2/6

Riksläger, SHF är värd

Vi vill bli fler!
I vår förening finns i dag c:a 100 medlemmar och vi vill bli många fler!
Känner ni någon med samma intresse som vi? Tipsa dom om oss!

Gilla oss på

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Till:

POST
Avsändare: Stockholms Herpetologiska Förening,
c/o Andersson, Gröndalsvägen 13, 151 65 Södertälje

Symposiekryssningen

Stort tack till alla föredragshållare och
deltagande medlemmar som följde med!
Helgen den 24-25 november arrangerade
föreningen för andra året i rad en mycket
uppskattad symposiekryssning ombord på
Viking Line Cinderella, denna gång var
temat ”Afrikas herpetofauna” och vi fick
se och höra fyra intressanta föredrag om
pannkakssköldpaddor (Malacochersus tornieri), Södra Afrikas herptiler, kölbuksödlor
(Gastropholis prasina) samt en herpetologisk
resa till Uganda.
Vi var över trettio medlemmar som var med
på resan denna gång och det är säkert många

av dessa som både blev sugna på nya djur
där hemma och kände ett stort sug efter att
komma ut och leta efter herptiler i naturen.
Förutom föredragen fick vi lite info om vad
som är på gång i föreningen och visst verkar
2019 bli ett riktigt spännande år!
God mat i form av julbord och julbrunch
bjöds det också på.
Vi började direkt planera för 2019 års symposiekryssning, har du förslag på föredrag,
teman eller annat hör gärna av dig och framförallt, missa inte nästa kryssning!
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