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glöm inte anmäla dig till… 

Glenträff med pröva-på-viltspår  
14 april – anmälan senast 11 april 

Årets viltspår-SM för terriers 
 8 juni – anmälan senast 21 april 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

vinnare av boken ”the great fire dogs” 

I senaste Glenbiten lottade vi ut 3 ex av boken ”The great fire dogs”, 
 med en glen som ”huvudperson”.  

 

Terrierklubbens ungdomsläger 16-19 juni 2019 

Nu är det dags igen för Svenska Terrierklubbens sommarläger för ungdomar. 
Unga i åldern 11-16 år med hund träffas utanför Eskilstuna för tre fullmatade dagar.  

Kostnaden per deltagare är endast 800 kr inklusive allt utom resa! 
På Svenska Terrierklubben hittar du mer information och anmälan. 

Välkomna! 
 

Hugo, 4 månader 

 

vinnare av boken ”the great fire dogs” 

I senaste Glenbiten lottades ut 3 ex av boken ”The great fire dogs”, 
 med en glen som huvudperson.  

 
Vi gratulerar vinnarna: 
Ewa Höjåsen, Varberg 

Monica Elmqvist, Vilhelmina 
Annelie Dillmar, Uppsala 

 

http://saigit.se/aktiviteter/index.html
http://saigit.se/aktiviteter/viltsp%C3%A5r.html
http://www.terrierklubben.se/


 
 

råd från hundtandläkaren 

På SvTek:s avelskonferens i Sollentuna 23-24 mars föreläste Ann Pettersson, 
docent vid SLU och Sveriges första specialist i odontologi för hund (och katt), 

 en hel eftermiddag. Bland mycket annat gav hon handfasta råd för att  
värna om våra hundars tänder och tandhälsa. 

 
              # Om en mjölktand blir skadad ska man gå till veterinären även om inte  
                 valpen verkar ha besvär av det. Anlaget till den permanenta tanden kan 
                 skadas om mjölktanden rubbas. Vid högst 9 månaders ålder ska alla mjölktänder 
                 vara tappade, annars bör de dras ut då de kan skada den permanenta tanden. 
 
             # Undvik att ge hunden hårda ben, t ex märgben. Beroende på benets storlek 
                kan det skada tänderna på olika sätt.  
                * Om benet är stort så att hunden kan gnaga på ytan hjälper det visserligen  
                   till att hålla tänderna rena från plack*. Men samtidigt slits emaljen, som är  
                   tunnare än hos människor. Efterhand lyser tandbenet (dentinet) genom, 
                   vilket visar sig som bruna släta områden på utsidan av tänderna. Inte att  
                   förväxla med synlig tandsten, som är ljus/vit och har en kalkliknande yta.   
                   Hundar har inte lika lätt som människor att få karies, men är emaljen borta  
                   är risken större. Dessutom får tandsten lättare fäste på ytor utan emalj. 
               * Om märgbenet är litet så att hunden kan gapa över det händer det att de  
                  försöker bita sönder det, ibland med tandfraktur som följd.  Tandfraktur är 
                  mycket smärtsamt och kräver oftast rotfyllning eller utdragning av tanden. 
 
           #  Det är en myt att man inte behöver borsta tänder på hundar. Även om vissa  
               raser är mer benägna än andra att få paradontit* med tandlossning, kan det  
               drabba alla individer, av många olika skäl. Det är inte heller så att hunden  
               måste ha tandsten för att kunna drabbas av tandlossning. Det finns hundar 
               med paradontit som inte alls har tandsten (och även hundar med mycket  
               tandsten som aldrig får paradontit).  
 
               Det absolut bästa sättet att avlägsna plack, och därmed förebygga tandloss- 
               ningssjukdomar (och tandsten) är fortfarande att borsta hundens tänder  
               dagligen. En gång om dagen, varken mer eller mindre – ny plack bildas på 
               2-3 dagar. Använd gärna en mjuk babytandborste med vatten. För att vänja  
               hunden vid tandborstning kan du börja med en bit fuktad gasbinda runt fingret.  
               Tandkräm behövs inte, utom för att möjligen göra borstningen lockande för  
               hunden.  Använd inga produkter med fluor, det kan förgifta hunden. En del  
               använder vantar för potatisskrubbning istället för tandborste, men de riskerar 
               att slita på emaljen.   
  
               * Plack är en tunn bakteriebeläggning (vanligtvis färglös) som byggs upp på tänderna.  
                  Om den inte avlägsnas kan den orsaka paradontit (inflammation -> tandlossning) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4nder

