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Navn

1-10

William Webber

Kork

Simon Bomholt

Medbringer alt i planter og tilbehør til regnskovsterrarier, vandingsanlæg, bregnerodsprodukter,
springhaler og andre foderdyr til farvefrøer.

11-18

Dendrobates
19-25

Maria Inga -

Medbringer:

Insektfarmen.dk medbringer en bred vifte af foderinsekter fra egen produktion.

Lill Buus Pedersen
26-28

Mark Kruse Albrechtsen

VI medbringer edderkopper, skorpioner og indrettede terrarier.

Bird Nerd
29-31

Lasse Carlsen

32-34

Frank Rask

35-44

Miroslaw Kropidlowski

45-56 +

Tonny Møller

105-116

krybdyrsiden.dk

57

Anne Sindberg

58-62

Mona Juul-Holm

63-68

Ayoe Madsen -

Jeg medbringer udstyr og slanger, primært trynesnoge.
Vi medbringer Kronegekkoer (crested gecko/ correlophus ciliatus) i mange spændende
morpher og farver.
Glasterrarier, plastikplanter og meget andet udstyr.

Alt i udstyr (termostater, varmemåtter, LED, UVB mm) , foder og dekoration til krybdyr.

Salg af Dendrobates Tinc. Azureus,
i alderen 1 mdr – 1,5 år.

Vi medbringer bløde chinchillaer og de lige så skønne sugar glider.
Sugar Glider.

Tiffany Zola Mikkelsen
69-74

Jens Mikkelsen

75-78

Tommy Kristensen

79-80

Alan Nielsen

81-85

Alexander Pilqvist

86-88

Dan Trædholm

Leopard gekko’er + Krone gekko’er + Korn snoge, samt et udvalg af bamser og legetøj i dyre
temaet.
Medbringer borneo pythoner ,unger fra 2021
samt dyr fra 2018 og 2019 og måske voksne dyr
Jeg medbringer leachianus / chahoua /Ciliatus / samt lidt udstyr.
AE Reptiles, ball python breeder
from Gothenburg in sweden.
Foder – rotten.

Foder-rotten
89-98

Anette Haycock Jensen

Salg af Afrikanske hvidbuget dværgpindsvin samt alt i tilbehør, bundstrøelse og foder.

Pindsvin-Haycock.dk
99-104

Martin Jensen

117-119

Ronni Petersen

Medbringer Python regius, både hunner og hanner, der er tale om avlsklar dyr ved de fleste af
dem.

120-126

Karina Hejlesen

Kongeboa, mange smukke morpher.
Fra Sharplineboasdk og Hejlesen Boas.

127-130

Linea Christensen
TinyZoo

Vi medbringer: Sandboaer, Womaer pythoner, Hussnoge + Div andre dyr & Tilbehør

Fedthalemus, afrikanske pygmæ pindsvin, egyptisk langørede pindsvin, tenrecs, samt alt i
tilbehør og foder til disse.
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131-138

Sina Aagaard

139-162

Monica Nielsen

Medbringer:
Salg af Dværg skægagame unger
Medbringer kurve, tunneler, soveposer, pyramider, skåle, flasker til gnaver, krybdyr.
Udstyr og div.reptiler

Monis I/S
163-174

Niels Winther

Medbringer diverse slanger af egen avl.

Slangegruppen Nord
175-178

179-186

Jan Brønager
Ingo Fritzsche

Vi har lidt blandet med, Python, snoge, gekkoer og lidt udstyr.

Medbringer div.levende reptiler

Snail Express
187-188

Betinie Andersen

Afrikanske Hvidbugede Dværgpindsvin med Fuld Maske, Egyptisk Langørede Pindsvin og
Sugar Glidere.

189-192

Ida Marie Boi

Medbringer forskellige high end kronegekkoer i forskellige morphs og farver. Derudover evt
andre overskudsdyr.

193-203

Rob Webber

Div.foderinsekter og frostfoder

Webber
204-206

Jesper Poulsen

207-210

Martin Overgaard

211-234

Rune Wæhrens

Konge Python morfer i mange farver.
Vi medbringer korn og kongesnoge fra eget avl på messen. Vi har en del forskellige morpher
fra kornsnogene og en del forskellige arter af Lampropeltis.
Alt i reptizoo sortiment og reptech samt foderdyr og dekoration til terrarium.

Exotiskedyr.dk
235-240

Lotte Langkilde

Vi medbringer i år,Afrikanske pygmæ Pindsvin unger.

LYL-Hedgehog
241-243

Emil Dyring

244-245

Charlotte Petersen

246-251

Lenn Olsen

Diverse leopardgekko morpher og Eublepharis arter.
Uroplatus henkeli
Muligvis Xenagama taylori og Rhacodactylus auriculatus.
Vi har et lille hyggeligt opdræt af Kronegekkoer og medbringer unger fra årets 3 avls par.
Ungerne er både Harliqin, som full og part pinstripe, samt Lilly Whits.
Krybdyr i træ, gevir og rav.Fossiler og mineraler, smykker og kunst.

Dreamstone
225-257

NHF

258

Jan Dahl Sørensen

Chris O.R. Pedersen
259-260
Obitsø Reptiles

Vi er en landsdækkende forening, der tilbyder medlemmerne møder og aktiviteter over hele
Danmark.
Lider du af araknofobi ( angst for edderkopper) ? Så kik forbi vores stand ,og få en god snak
om at komme af med den . Du kan møde fugleedderkoppen Rosa-Lina , som har hjulpet mange
af med deres fobi.
Obitsø reptiles
"Medbringer diverse krybdyr, som man kan komme helt tæt på og røre.
Kom og hils på mig - så får vi os en sludder omkring en masse skønne dyr og hobbyen 🙂
Salg: kronegekkounger, spørgsmåltegns kakerlakker, bænkebidere mm."

Marian Skov
261-268

Ilder og tilbehør til disse.
Svanegårdens Ilder
Lotte Larsen

279-290
Hpreptiles.dk

Hpreptiles medbringer stort udvalg af foder, udstyr samt tilbehør til Krybdyr. Vi bringer vores
nye brand på det Danske markedet "REPTI PLANET"
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269-284

Navn

Lotte Larsen

Medbringer:

Medbringer terrarier og tilbehør.

Hpreptiles.dk
Filip Owczarczak
285-304

Tropical Factory

305-310

Poul Erik Brandorff

Tropisk fabrik. Dette navn forpligter! Vi er absolutte nørder af alt, hvad der vokser, kravler,
synger og frem for alt hopper i våde jungleskove. Specielt frøer.
Der er i øjeblikket over 50 arter i avl, og antallet vokser stadig.
Vi laver tropisketerrarier i alle størrelser. Fra små til store og endda kæmpestore terrarier med
vandfald, tåger, sprinkleranlæg, vanddele til fisk og meget mere!

Vi har mange orchideer art , Tillandsia , Promelia

Brandorfforchide
Jiri Krchov
311-318

Medbringer div. levende reptiler

Animalfarm

