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FÖRÄNDRA – FÖRKORTA – FÖRSVENSKA 

SKA VI BYTA NAMN? 

 

The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier 
- klingar det skönt i dina öron och rullar vackert på tungan, 

eller är det mest tungvrickande och förvirrande? 

Nu vill vi veta vad medlemmarna tycker. 

 

Ska vi byta namn på vår förening, och vad ska den i så fall heta? 

 

Om det övervägande svaret på den första frågan blir JA 

 sammanställer vi namnförslagen, och tar upp 

frågan som beslutspunkt på nästa årsmöte. 

 

Checka in på hemsidan och lämna din åsikt! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWISH + BANKGIRO = SANT!! 

SAIGIT har skaffat SWISH. Nu kan du betala dina köp i SAIGITs montrar 

 på utställningar och mässor utan kontanter tillgängliga. 

Du kan också betala köp från Glenshopen, medlemsavgifter, annonser  

och almanackor den vägen. 

 

Lägg in swishnumret 123 681 19 62 som favorit i SWISH-appen i din mobil,  

så är det bara att betala med ett enkelt klick. 

 

Vi går samtidigt över från Plusgiro till Bankgiro - billigare och enklare för klubben 

Vårt nya Bankgironummer är 124-4946.  

 

 

 

http://saigit.se/aktuellt/namnbyte.html
http://saigit.se/glenshopen.html


   

 

HJÄRTFRISKARE MED HUND 

 

Hundägare har lägre risk att dö av 

hjärtsjukdom, visar en ny studie på 

Uppsala universitet. Forskarna använde 

information från Svenska Kennelklubbens 

ägarregister för att studera kopplingen 

mellan hundägande och hjärt- kärlhälsa. 

                            

Studien omfattade mer än 3,4 miljoner 

tidigare hjärtfriska svenskar i åldern 40-80 

år, med målet att undersöka om hund-

ägares risk för hjärt- kärlsjukdom och  

 

förtida död skiljer sig från genomsnittet. 

Det visade sig att hundägare hade 

signifikant lägre risk att dö av hjärt-

sjukdom, eller i förtid av andra orsaker, 

under den tolv år långa uppföljnings-

perioden. I ensamhushåll noterades även 

lägre risk för hjärtinfarkt och stroke hos 

hundägarna. 

Att vara ensamstående har tidigare 

rapporterats som riskfaktor för hjärt- 

kärlsjukdom, men det ser ut som att en 

hund kan jämna ut denna risk. 

 

 

 

 

 

 
 

IRLÄNDSK SPRÅKÖVNING 
Har folk svårt att uppfatta vad du säger när de frågar vad rasen heter? 

Kanske det är dags att pröva med det irländska namnet: 

Brocaire Uí Mháil - det är i alla fall kortare! 

 

 

 

Missa inte… 

… Glenpromenad i Syd 6 maj! 

… SvTek:s Ungdomsläger – platser kvar! 

 

INOFFICIELL GLENUTSTÄLLNING I ESKILSTUNA 

SAIGIT kommer att arrangera en inofficiell 

utställning kvällen den 16 juni, i samband med 

Östsvenska Terrierklubbens officiella 2-dagars 

utställning Nordic Terrier Show.  

Mer information kommer på hemsidan                                 

inom kort. 

NYA SMÅ GLENVALPAR 

söker sin flock - 

intresserad? Klicka här! 

http://saigit.se/aktiviteter/index.html
http://saigit.se/aktuellt/
http://saigit.se/valph%C3%A4nvisning/annonser.html

