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     Välkommen till nr 2 år 2018! 

            Den 15:de årgången! 

  

 

 Sid. 6-7    Viltspår SM 

 Sid. 10   Glen och grillkväll   

 Sid. 12-15  Nya i gänget    

 Sid. 16-17  Ställning i årets Glen 2018  

 Sid. 18-19  Kärlek med förhinder...  

 Sid.  21   Se upp för huggormen! 

 Trevlig läsning! 
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                                                                          Ordförandes rader 2018-2 
 

Sommaren kom som ett blixtnedslag här i Skåne.  Så fort solen börjar skina så lägger sig våra 3 
Glennar gärna ute på trappen och känner värmen. 

Få raser kan ha så mycket av urhunden i sig och i sitt beteende, vår tik löpte när vi hämtade 
hem valpen från Göteborg. Hon tog sig omgående till valpen och efter 2 dagar hade hon slutat 
löpa. 

Jag var med på Terrierfullmäktige i Stockholm och förde fram den problematiken som finns i 
små raser. Det är inte lätt att driva en klubb med så få medlemmar som vi har alla fasta kostna-
der blir Proportionerligt dyra. 

Vi behöver samarbete mellan de små raserna inom Terrier, men kanske också försöka få igång 
ett arbete mellan de Nordiska intressenterna som finns inom rasen. 

Vi tittar nu över kostnader för Glenbiten, för att se vad som kan göras. I skrivande stund så har 
vi hittat ett billigare tryckeri nära vår sekreterare. Fortsättning följer. 

Månadsbrevet har blivit mycket uppskattat och kommer ut nästan varje månad när inte Glenbi-
ten dimper ner i lådan 

Vi får ställa vårt hopp till att butiken kan sälja mer och därigenom stärka finanserna. 

Tyvärr fick vi dubbla besked från Terrierklubben med arrangemanget av en inofficiell utställ-
ning ihop med Terrierklubbens utställning i Eskilstuna. 

Vi har fått kontakt med två domare på viltspår som även är instruktör och hoppas kunna pre-
sentera arrangemang för Dig och Din hund under hösten. Rasen har ett otroligt luktsinne så 
prova på och se hur Din hund klarar det! 

Skriv gärna till mig vad Ni tycker vi kan göra bättre så tar vi upp det på våra styrelsemöten. 

Till sist får jag önska alla medlemmar och deras hundar en riktigt skön sommar. 

Er ordförande, 

Lars 
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Tack för allt! 

 

Nu har jag bestämt a  min d i Glenbiten som redaktör är slut. Det blev 9 år…! 

Det har varit en väldigt trevlig d. Jag har få  ha kontakt med en massa mysiga 

medlemmar, som skickat mig fina berä elser, underbara kort, fantas ska tävlingsre‐

sultat men även tråkiga besked om hundar som inte längre finns med oss… 

Tack för allt ni skickat in! 

Jag vill rikta e  speciellt stort tack ll Marianne Ahrne och Elisabeth Henning, som 

ställt upp vid varje nummer och berä at om sina liv med Gwendolyn, Emeth och 

Fia. Och tack även ll ordföranden Ingela, Ulrika och Lars för sina rader! 

Jag vill också önska er lycka ll, Pernilla och Ylva, som blir dom nya redaktörerna! 

Irish Glen of Imaal terrier är ju världens bästa ras. Dom är så fantas skt underbara, 

och dom kommer all d a  finnas i en del av mi  hjärta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer a  sakna er alla! 

Monica med Goa. 

 

 

Det här fotot av Okänd 
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2018 ÅRS VILTSPÅR-SM FÖR TERRIER  
 
Så klart vill du och din glen delta i Svenska Terrierklubbens SM i viltspår! 
 
Alla SAIGIT-medlemmar välkomnas att anmäla sitt intresse för att representera klubben och rasen på 
Viltspår-SM för terrier 2018. Tävlingen går av stapeln den 1 september, precis som förra året på  
Lisjö Säteri vid Surahammar. 
 
Till Viltspår-SM brukar många olika terrierraser anmälas, och naturligtvis vill vi gärna se minst en, 
helst två glennar även på årets SM. SAIGIT bjuder på anmälningsavgiften på 500 kr för de två hun-
dar som utses till att delta för klubben. Hunden måste ha kvalificerat sig genom godkänt anlagsprov i 
viltspår. Uttagning sker därutöver enligt de antagningsregler som finns på SAIGITs hemsida under 
fliken Aktiviteter/Viltspår.  
 
Tävlingen genomförs som ett vanligt prov i öppen klass enligt SKKs regelverk, och resultatet regi-
streras som officiellt och meriterande. 
 
Du som tränar viltspår med din glen, ta chansen och var med på något riktigt roligt och spän-
nande! Om du känner att det här är något för er gör du så här: 
 
Maila uppgifter till SAIGITs viltspårkommitté (se kontaktinfo nedan) om de officiella prov hunden 
genomgått. Vi behöver ditt namn, hundens officiella namn och registreringsnummer, samt datum, 
klass (anlag/öppen) och resultat för de olika proven. När anmälningstiden gått ut den 17 juni avgörs 
vilka hundar som kvalificerat sig enligt antagningsreglerna. Samtliga anmälda meddelas om resulta-
tet, och SAIGIT anmäler vinnarna till tävlingen. 
 
Frågor om och bokningar av mat, boende och annat gör deltagaren själv enligt vidstående inbjudan 
från  Svenska Terrierklubben. 
 
 
Din anmälan mailar du SENAST DEN 17 JUNI till  
Ingrid Wennerhag: ingrid@pcsyd.se 
 
(Senast anmälan 9 juli som står i inbjudan från Terrierklubben gäller klubbarnas slutliga anmälan av 
deltagare) 
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Svenska Terrierklubben  

En specialklubb inom Svenska Kennelklubben för terrierraserna i Sverige 

Inbjudan till Viltspår-SM för alla terrierraser lördag 1 september 2018 

Som tidigare år har varje rasklubb möjlighet att anmäla två deltagare, skulle det finnas platser över så kan 
det eventuellt finnas möjlighet för ytterligare. Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller 
endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats. Senaste årets vinnare i Viltspår- SM har dessutom 
en garanterad plats,  

liksom vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier.  

Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter, eftersom antalet tävlande skiljer sig mycket åt 
mellan de olika raserna. För att få delta måste hunden vara officiellt godkänd i anlagsklass viltspår men 
viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass, helt enligt SKKs regelverk. 

Även i år kommer vi att genomföra viltspår-SM på Lisjö Säteris jaktmarker i Surahammar. Samling med 
middag fredag kväll på Gula hästen i Strömsholm. 

Inkvartering på Strömsholms vandrarhem. Husvagns/husbilsplatser kan förbokas via vandrarhemmet för 
de som så önskar bo där.  

Bokning senast 1 augusti, förbokade rum. Ref. Kerstin Edéen  http://www.stromsholmsvandrarhem.com 

Mer information kommer senare till alla anmälda.  

Kostnaden är 500 kr per deltagare, vilket bland annat inkluderar anmälningsavgift. Avgiften betalas in i 
samband med anmälan. Förutom detta får var och en stå för eventuell kostnad för övernattning, gemen-
sam middag fredag kväll samt reskostnader.  

SvTeK bjuder på fika och enklare måltid vid prisutdelningen.  

Vi hoppas såklart på många deltagare i år igen!!  

Vi svarar gärna på frågor om Viltspårs-SM, och dessutom kommer ytterligare information på SvTeK:s 
hemsida och i nr 2/2018 av Terrier Posten. 

Vi ber er att snarast meddela oss i viltspårkommittén om er rasklubb planerar att delta med ett, 
två eller inget ekipage! 

Maila Susanne Sarezäter, se nedan.  Sista anmälningsdag  är måndagen den  9 juli!!!! 

Vi återkommer närmare med information om hur definitiv anmälan ska ske. 

Vi hoppas återigen på stort deltagande i årets Viltspårs-SM för terrier 2018!! 

Varmt välkomna till en som vi tror spännande och gemytlig helg! 
Svenska Terrierklubbens Viltspårkommitté 

Susanne Sarezäter                       Kerstin Edeen  

viltspars-sm@sydnet.net            kerstin@lisjo.se                  
0768-009771                                   070-568 45 75                                                
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GLENTRÄFF I SLOTTSMILJÖ 
 

Söndagen den 6 maj var en solig dag med svaga vindar, perfekt för 
en glenträff på Hovdala slott utanför Hässleholm.  

 

Vi började med en liten rundtur kring slottet och en god lunchbuffé 
på Slottsrestaurangens uteservering.  

 

Sedan tog vi en skön promenad på ca 3,5 km runt en av sjöarna i 
området, där hundarna hade flera uppskattade tillfällen att svalka 
sig med bad och dricka i sjö och bäckar.  

 

Träffen avslutades med läskande drycker på Fröknarnas Café, ef-
tersom även hussar och mattar blev ordentligt varma av promena-
den – fast ingen valde att göra hundarna sällskap i bäcken.  

 

Men en härlig eftermiddag med mycket glensnack blev det. 

 

               Ingrid Wennerhag 

HOVDALA SLOTT 
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Ruff hälsar välkommen till Hovdala slott  
– välhållen borg från 1500-talet 

Härligt med klart rinnande vatten när  
termometern visar 26 grader! 

Sex personer och tre glennar är också en glenträff! 
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GLEN‐ OCH GRILLKVÄLL I ESKILSTUNA 
 
Plats:   Grillplatsen på Vilsta Sporthotell, Vasavägen 80, Eskilstuna  
Tidpunkt:  Lördag 16 juni kl 18, efter lördagsutställningen på Östsvenska  
   Terrierklubbens Nordic Terrier Show i Eskilstuna 16‐17 juni. 
 
Kom och var med  
och ha en trevlig kväll tillsammans med andra Glenvänner! Efter tävlingsdagen grillar 
vi, umgås och pratar hund. Alla är välkomna till grillningen, även ni som inte ställer ut. 
Ni tar själva med mat och dryck. SAIGIT står för  grillkol, redskap, tallrikar och bestick . 
 
Vilsta Sporthotell är en anläggning med hotell, vandrarhem, stugor och camping.  
Det är ett toppenställe om man har hund med sig. Hundar är välkomna överallt och 
det finns stora områden att rasta dem på. Är du intresserad av att boka boende, gör 
det så snart som möjligt på http://www.vilstasporthotell.se/ eller ring 016‐513080  
– det är tryck på bokningarna inför stora utställningar som de här. 
 
Nordic Terrier Show 16‐17 juni 2018 
Östsvenska Terrierklubben håller två officiella utställningar under två dagar på  
Ekängens IP i Eskilstuna. Båda utställningarna är öppna för alla terriers i alla klasser.  
Tävlan om nationellt certifikat båda dagarna.  
Vill du se ÖsTek:s PM hittar du det på 
 www.terrierklubben.se under Utställningar/Agenda 2018. 
 
Anmälan till grillkvällen görs i mail till lars@adeheimer.se 
Ange ditt namn och hur många personer/hundar som kommer! 
 
Mer information, både om grillkvällen och om utställningarna, kan du få per telefon av 
Lars Adeheimer, 0707 41  94 80. 
 

 Välkomna! 
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                       Nya redaktörer! 

 

Tack! 

Moa, Lars, Marianne A, Marianne H, Ingrid för  

foton, reportage och historier! 

Glenbiten uppmanar alla andra a  också bidraga! 

Så skriv nu en liten berä else eller 

e  foto om/ av din hund eller an‐

nat och skicka ll: 

 

glenbiten@saigit.se 

                                  

Hej alla Glenbitna! 

Jag heter Pernilla och är den som sä er ihop den här dningen.  

Jag är helt ny på de a och tar gärna emot idéer och feedback.  

Ylva skickar innehåll och material ll mig så vi gör de a llsammans. 

Framförallt är dningen beroende av insändare av er.  

Så skicka material ll dningen! 

glenbiten@saigit.se 
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Vår lilla tjej, Isa. 

Vi har nu ha  vår lilla Glen Isa i e  år. Hon föddes den 26 februari 2017 och 

kommer från kennel Mac Nally´s i Umeå, uppfödare Ulrika G‐Bergmark. Isa är 

syster ll Maggie, som hennes husse berä ade om i Glenbiten nr.4 

Vi åkte den långa bilresan från Krylbo ll Klabböle, Umeå (ca 56 mil). Hälsade 

på hemma hos Ulrika den 25 april och fick träffa hennes familj och alla hun‐

dar, tre vuxna och så förstås de ljuvliga små valparna. Dom var ute på gården 

och lekte långa stunder.  

Ulrika hade valt ut en valp ll oss, och det blev vår Isa, och hon är vetefärgad. 

I stamtavlan heter hon Illona, som också är e  fint namn. 

Vi var där i några mmar och sedan åkte vi in ll Umeå för a  överna a på 

e  OK‐hotell. På förmiddagen, nästa dag åkte vi llbaka ll Ulrika och S g för 

a  hämta vår lilla guldklimp. 

Hon var så duk g på hemresan, hon låg mest och sov på sin filt. Jag sa  bred‐

vid henne i baksätet och bara njöt av a  a på henne… Vi gjorde pauser så 

hon fick kissa, bajsa äta och röra på sig lite. Hon var lite orolig på na en, hon 

gnällde en stund, men somnade snart. 

Isa är en jä eglad och busig hund som älskar allt och alla. Det bästa hon vet 

är a  springa och leka med någon hundkompis. Hon tycker om a  gå på pro‐

menader och a  gräva gropar är också kul! 

Visst har det varit jobbigt ibland med en valp, man glömmer fort hur det var 

förra gången… 

Men för det mesta är det roligt, och vi kan inte tänka oss e  liv utan Isa. 

Nu i vår ska vi gå fortsä ningen på valpkursen i Norberg! 

 

Vårhälsningar från ma e Marianne Högström (och husse Ken)! 

 

P.S. Isa älskar mat. Hon är född hungrig, sa Ulrika, på skoj! 
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Ma e Marianne       Husse Ken   

 

        ISA 
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Hagrid—en halvjätte 
 

Ute på promenad frågar alla vad det är för sort och 

vad han heter. Först tar det e  tag för de a  ta in 

Irish Glen of Imaal terrier, det blir o ast ”en Glen‐

terrier” . Sen beror det helt på om man har läst 

Harry Po er eller ej. Hagrid är en av Harrys bästa 

vänner och är en stor, snäll och lurvig halvjä e! De 

som inte har läst Harry Po er säger, ‐Åh heter hon 

Harriet! De andra säger—Självklart! 

Hagrid he e Isildur i sin kull (samma kull som ISA) 

det namnet hade kanske varit lika enkelt... 

Hur som helst, så har han varit här i e  år nu. Han är 

såklart världens mysigaste kompis. Han är SÅ social 

och vill hälsa på allt och alla på stan och i parker.  

Han får många kompisar för han är all d jysst, även 

mot de otrevligaste hundar som morrar och skäller. 

Hagrid sä er sig ner, vi ar på svansen och undrar 

”varför gör de på de a viset”? 

Ni får säkert höra mer om Hagrids äventyr framöver! 

Han bor på Kungsholmen i Stockholm. 

/ Pernilla, Hagrids ma e 
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Liten Hagrid 

Hjälpsam i köket 

Ska jag torka  

något mer ? 
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STÄLLNING I ÅRETS IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2018 

 

 

 

 

STÄLLNINGEN EFTER 5 POÄNGGIVANDE UTSTÄLLNINGAR 
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GWENDOLYN OCH EMETH (27) 

 
Kärlek med förhinder... 

 
Länge hade vi se  fram emot de a möte. Emeth skulle få para sig med Gwendolyns 
förs ödda do er Olga.  
 
Olgas födsel för fyra år sedan är inpräglad i mi  minne för all d. Gwendolyn och jag var 
ensamma på vår lilla gård i skogen, och hon fick kämpa hårt med sin första valp. Jag 
kunde känna hur den sa  där i födselgången, men ut ville den inte. Gwendolyn gav mig 
en blick som sa: hjälp mig ma e, hjälp mig! Så när valpnosen äntligen kom en bit längre 
grabbade jag tag i den och drog i takt med nästa värk i en liten skruv nedåt. Tack och lov 
fungerade det. Huvudet kom igenom, och det var stort. Olga var från början en pappas 
flicka: stor, stark och bredskallig. Länge skyfflade hon bara undan sina småsyskon och 
tog den bästa platsen vid spenarna.  
 
Men nu var hon alltså en fullvuxen skönhet, redo a  själv få valpar. Jag sa ll Emeth a  
han inte visste om sin lycka. Han skulle få möta den vackraste glenflickan i världen. 
Olgas ma e Anne kom farande från Malmö när Olgas progesteron stod på topp, och så 
fort Olga hoppade ur bilen blev Emeth galen av upphetsning.  
 

 
 

Går det inte i morgon förmiddag, så åker vi in ll Smådjurskliniken och inseminerar! 
 
Det blev en orolig na . Gwendolyn var visserligen utackorderad ll en god vän, men 
Emeth och Olga låg hela na en på varsin sida om en stängd dörr och sniffade längtans‐
fullt e er  varandra. Som Pyramus och Thisbe vid muren...  
 
Viskande kärleksord ville jag skriva, men det var snarare utdragna, hjärtskärande yyyyyl!  
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På morgonen fortsa e parningsförsöken. Men e er e  tag trö nade Olga och försökte i 
stället para sig med ma e Anne som sa  sig ner på marken. Emeth gav inte upp, det var 
ka en på rå an och rå an på repet… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi bestämde oss för a  inseminera. Men varken Smådjurskliniken i Falköping eller något 
annat djursjukhus i denna gudsförgätna del av landet stod ll tjänst med insemina on. Vi 
ringde Jönköping där det i alla fall finns e  stort sjukhus, men där var det bara telefonsva‐
rare. Oändliga knappval och ll slut e  besked a  man skulle ringa llbaka på e ermid‐
dagen. 
 
Jag föreslog a  vi skulle åka ll Margareta som räddade livet på Gwendolyn när hon skulle 
få valpar och den ärde valpen sa  ohjälpligt fast. Margareta förstod a  den var död och 
körde oss i ilfart först ll Jönköpings djursjukhus, sedan ll Göteborgs. Hon är min hjäl‐

nna! Så vi stuvade in hundarna i varsin bil och åkte iväg. 
 
Margareta föder upp cockerpoo och den ena av hennes unga kar hade just få  valpar. 
Den andra väntade sina vilken dag som helst. Cockerpoovalpar är e erfrågade, Margareta 
hade en väntelista  på 90 poten ella köpare. Hon kunde själv välja de mest seriösa. Nu 
hade hon röjt i si  garage och förbere  allt för a  kunna hjälpa ll vid parningen. Men 
e er e  antal försök gav vi upp. Det var som om Romeo och Julia plötsligt blivit vänner. 
Den hä iga passionen var över. Olga slokade med svansen och Emeth flämtade med 
hängande tunga. Margareta bedömde det som a  Olgas fer litetstopp passerat. Vi drack 
te och kaffe och gav upp. Anne och Olga återvände ll Malmö.  
 
När all ng redan var för sent ringde Jönköpings djursjukhus... 
 
          Marianne Ahrne           
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Färggla  armband 

med texten:          

Irish Glen of Imaal 

120:‐ 

Vindflöjel  850:

Köksrullehållare 

380:‐ 

Blockhållare 

250:‐ 

Brevställ 

230:‐ 

Bildekal120:‐ 

Bil‐list ll registreringsskylten 90:‐ 

Trimkompendium           Raskompendium 

100:‐    150:‐ 

Priserna är exkl. frakt! 

Ring eller maila Eva, tel: 070 244 40 23   

mail: evapd@hotmail.com 

Se även ”Glenshopen” på hemsidan      

Beställ via: glenshopen@saigit.se 
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Se upp för huggormen! 
I Sverige har vi endast en gi ig orm, huggormen. Många hundägare tror felak gt a  ormbe  är 
ofarliga för hundar. I de lindrigaste fallen blir hunden bara svullen på platsen för be et. I de me‐
delsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Hunden får en lever‐ och njurskada och o a 
blodbrist. Allt de a går o ast över med lämplig medicinering och vila. 

I de allvarligare fallen får hunden kra igare leverpåverkan och njurskador. Även störningar i    
hjärtats funk on förekommer. Blodkropparna faller sönder med allvarlig blodbrist som följd. 
Blodäggvita läcker ut och det uppstår stora ödem under buken, bröstet och i benen. 

Behandlingen sy ar ll a  upprä hålla cirkula on och blodtryck och a  dämpa smärta. Intensiv‐
behandling kan ibland omfa a ormserum som motgi .  Alla hundar kan bli dåliga av ormbe . 
Trots behandling överlever inte alla hundar e  ormbe  

Kontakta all d veterinär snarast om din hund blivit ormbiten! 

Det har stor betydelse var be et tar. Det vanligaste är a  hunden blir biten i nosen och läpparna. 
Ibland tar be et i en eller flera av tassarna. Man vet aldrig på förhand vilken hund som kommer 
a  bli dålig, men mängden insprutat gi  har stor betydelse. 

En orm hugger si  byte och sprutar in gi et i såret. Ormen doserar uppenbarligen olika vid olika 
llfällen. Ibland tycks inget gi  komma alls, vid andra llfällen kommer en större dos. 

Ormgi et är en blandning av e  flertal gi er eller enzymer. De påverkar blodet så a  blodkroppar 
faller sönder och blodproppar bildas. Vissa enzymer bryter ner vävnaderna och under den proces‐
sen frigörs kroppsegna substanser som också verkar som gi . 

Först märks ormbe et inte så mycket på hunden, men e er e  tag blir hunden trö  och vill helst 
ligga ned. E er någon mme svullnar den bitna kroppsdelen. Om be et har tagit i nosen eller i 
läpparna svullnar ansiktet upp mycket kra igt och når e  maximum e er e  ll två dygn. 

Läpparna kan bli e  par cen meter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om be et tar 
i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet. 

De flesta tror a  de be  som tagit i läppar och nos är de farligaste i tron om a  svullnaden ska 
täppa ll lu vägarna. Så är det inte, som tur är. Trots a  de flesta hundar blir bitna i nosen, är det 
de som får be et i tassen som o ast dör. 

När hunden går på benet där e  ormbe  tagit bidrar musklernas sammandragningar, llsammans 
med blod‐ och lymfcirkula onen, ll spridningen av ormens gi . Därför är strikt vila är så vik gt.  

Om hundens storlek medger a  du bär den, så ska du göra det. Om du har en stor hund kan du 
träna den på a  bli buren hängande över axlarna/nacken. Det är förvånande hur mycket och hur 
långt man orkar bära en hund så. 

Det är idag inte klarlagt om cor son har någon entydigt posi v effekt, eller någon effekt alls. Om 
du har cor son llgängligt sedan digare och ger hunden av preparatet, bör du ändå kontakta ve‐
terinär snarast för vidare vård. 

 

Texten är ett utdrag ifrån:  

https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/om-hunden-blir-ormbiten/ 
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     NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN KOMMER  

I SLUTET AV AUGUSTI! 

SKICKA IN MATERIAL TILL  

glenbiten@saigit.se 

SENAST DEN 15 AUGUSTI !                              

 

Regler för publicering i Glenbiten. 

Redaktören förbehåller sig rätten att bedöma vad som är lämpligt att publicera.  

Material från anonym avsändare kommer inte att publiceras.  

Material som innehåller kränkande inslag, personliga angrepp, tvivelaktig information eller lik-
nande kommer inte heller att publiceras. 

För övrigt insänt material ansvarar aktuell textförfattare.  

Önskar ni materialet i retur, vänligen bifoga ett frankerat svarskuvert. 

För innehållet, samt texthanteringen, i annonser och artiklar ansvarar skribenten till fullo.  

Du får ha signatur i tidningen men måste då bifoga namn och adress. 
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April vinnare 

Fotograf: Marianne Ahrne 

Februari vinnare  

Fotograf: Marianne Ahrne  

 

Mars vinnare 

Fotograf: Marianne Ahrne 
 

   Skicka in massor   

med bilder ll 

glenbiten@saigit.se 
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 Maj vinnare! 

Fotograf okänd ‐ hör gärna av er! 


