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Vi har fått många svar på Hälsoenkäten 

men vill ha fler! Den 30 september kommer vi att stänga enkäten och 
sammanställa svaren för att kunna jämföra med tidigare enkäter (2012 och 2005). 

Innan dess hoppas vi att alla medlemmar har lämnat sina svar i webbenkäten. 
 Tack på förhand! 

 
 

BULLETINER 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILTSPÅR-SM 

Vi har glädjen att meddela 
att klubben även i år 

kommer att vara 
representerad på  

Viltspår-SM för terriers  
den 1 september.  

 
Här kan du se vem som 

kommer att delta för 
SAIGIT i årets SM 

 

NYA GLENVALPAR  

Årets andra kull glennar  
är snart klar att födas! 

 
Läs om den glada nyheten 

på hemsidan under  
Hitta en Glen/Annonser 

Parade tikar 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/y2PuUFaK9uvkUyds2
http://saigit.se/aktiviteter/viltsp%C3%A5r.html
../../Hemsida/dokument/parade%20tikar.pdf


 

 

 

 

 

Säkrare diagnos av reumatisk sjukdom hos hundar 

Hunden och människan har många 
gemensamma ärftliga sjukdomar och 
detta utnyttjas allt mer i forskningen. 
Nyligen har en analysmetod från 
humanmedicinen börjat användas för att 
identifiera blodmarkörer för reumatisk 
ledvärk, en SLE-liknande autoimmun 

sjukdom hos hund. Syftet är att metoden 
ska kunna ge en förbättrad diagnos av 
sjukdomen. Det test som finns idag för 
att ställa diagnos, ANA-testet, är relativt 
ospecifikt och det finns ett behov av 
säkrare tester. 

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet 
Läs mer: https://www.slu.se/markorerautoimmunsjukdomhund 

 

 

 

 

 

 

ORDFÖRANDEN REKOMMENDERAR

American Kennel Club presenterar inspelade produktioner (på engelska) från 
 AKC Education Summit online. Det är utmärkta tillfällen att lära sig mer om  
ämnen som utveckling av hundsport och hundklubbar, bevarande av raser,  

hundhälsa m m. Produktionerna länkas från 
AKC Education Summits webbsida 

 

 

 

 

Var med och bidra till framtida forskning 

om hälsa och sjukdom hos Irish Glen of Imaal terrier 
DNA-arkivet i England har inrättats som en resurs för hundforskare vid  

framtida projekt för att undersöka hälsa och sjukdom hos glennar.  
På hemsidan under Avelsråd kan du läsa mer, både om arkivet 

 och hur du kan bidra med prover från din egen glen. 
 

BILDER! BILDER! BILDER! 

Vi behöver nya härliga bilder på era pälsklingar att rösta på till 
 nästa års almanacka. Leta i gömmorna, eller ta med kameran på nästa 

promenad – och läs här hur du deltar i röstningen med dina foton 

VÄLKOMMEN TILL 

GLENSHOPEN! 

https://www.slu.se/markorerautoimmunsjukdomhund
https://www.akc.org/public-education/education-summit/
http://saigit.se/onewebmedia/Glen-DNA-Archive_SW.pdf
http://saigit.se/almanackan/index.html
http://saigit.se/glenshopen.html

