NYHETSBREV OKTOBER 2018

SAIGIT på Stockholms Hundmässa 2017

KOM OCH VAR MED I VÅRA RASMONTRAR
I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG!

SAIGIT kommer att delta med en monter på rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa
8–9 december 2018, och har även ansökt om att delta i Västsvenska Terrierklubbens
rasmonter på MyDog i Göteborg 3–6 januari 2019.
Vi behöver glennar över 9 månader, och entusiastiska glenmattar och -hussar i alla åldrar,
som vill hjälpa till med bemanning av montrarna några timmar, en eller flera dagar.
Ju fler desto bättre och roligare!
Unna dig nöjet att vara med! Samtidigt får du uppleva glädjen hos besökare på
utställningen som lär känna vår underbara ras - the Irish Glen of Imaal terrier.
Förhoppningsvis möter vi nya presumtiva glenägare som vill prata hund.
Vi hoppas du hör av dig till någon av våra rasmonteransvariga!
Karl Smedstad
Rasmonteransvarig Sthlm
karlsmedstad@hotmail.com
Telefon: 0733 664 916

Magnus Olsson
Rasmonteransvarig Gbg
libbos24@hotmail.com
Telefon: 070 866 0845

Vi ändrar perioder för avisering av medlemsavgifter
Från och med nu skickar SAIGIT ut avier om medlemsavgift fyra gånger per år
istället för varje månad. Syftet är att spara in kostnaden för porto
– avierna kan skickas tillsammans med Glenbiten istället för i eget kuvert.
Du som tidigare betalat i oktober eller november får nu avin med Glenbiten i december,
med förfallodag 2018-12-31.På samma sätt blir det samlat utskick i mars, juni och september.

EKOLLONVARNING!
Den varma sommaren har resulterat i mängder av ekollon, och för en nyfiken eller
glupsk hund kan de se lockande ut. Men ekollon i större mängd kan orsaka
kräkningar, diarré och andra förgiftningssymtom, och i värsta fall skada njurar och
lever. I viss mån är påverkan individberoende, det finns hundar som tål ekollon, men
de flesta blir mer eller mindre sjuka.
Var därför vaksam på höstens promenader om det finns ekar i närheten, och ha
gärna din hund kopplad och under uppsikt. Man kan inte slå sig till ro med tanken
”min hund bryr sig inte om ekollon” – rätt vad det är kan den bli nyfiken på något den
inte tidigare lagt märke till. Ekollon lär dessutom kunna ge ett slags beroende när
hunden väl fått smak på dem.
Att ekollon är farliga beror på att de innehåller stora mängder tannin. Tannin är
frätande och orsakar inflammation i mag- och tarmkanalens väggar, och kan i
svåra fall skada njurarna och levern.
De första symtomen på ekollonförgiftning är att hunden ulkar eller kräks, verkar slö
och slutar äta. Först kan den bli förstoppad, för att inom 2-10 dygn få en tjärliknande,
ibland blodig diarré. Även kräkningarna kan vara blodblandade. Vid dessa symtom är
det viktigt att hunden snabbt kommer under vård - det kan behövas behandling både
mot förgiftningen och den kraftiga vätskeförlusten.
Min hund Ruff blev mycket sjuk av ekollon sin första höst, och sedan dess har jag
varit extremt påpasslig varje år under ekollonperioden. 2016 och 2017 brydde han sig
inte alls om dem, men nu plötsligt är de intressanta igen (och jag är på helspänn).
Han har dessutom blivit smartare: han glufsar inte dem i sig direkt utan gömmer dem
i munnen tills vi kommer hem, när jag sen kopplar loss honom på tomten går han
undan och tuggar. Detta kom jag på efter några gånger, så nu är jag även
uppmärksam på om han går med onaturligt stängd mun…

titta in på vår nya BPH-sida
SAIGITs hemsida har utökats med en avdelning om BPH.
Där finns länkar till SKK:s informationssidor med allt du behöver veta om BPH,
och till Avelsdata där rasens och de enskilda hundarnas resultat visas.
Där finns också en sida med presentation av glennar som genomfört testet
- vilka vi hoppas ska bli många fler än de tre som är klara för närvarande.
BPH-fliken finns på hemsidan under menypunkten Hundinfo:
http://saigit.se/hundinfo/bph.html

Nyhetsbrevansvarig: Ingrid Wennerhag

