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Ordförandes rader
Några små vårtecken börjar härligt nog visa sig nu, men
glennarna söker, lä desperat, upp de sista snödrivorna a
rulla sig i.

Här har vi börjat trimma glennarna lite inför utställningssäsongen. Ylva har tagit sig an min Halo med e , än så länge,
sorgligt resultat. Kroppen och toppen av knoppen är
trimmade, men inte öron eller polisonger. Hon ser mest ut som
en skalad jä epapillon och jag hoppas verkligen a
slutresultatet inte låter vänta på sig. Hon ska inte behöva bli
kvarterets dri kucku.
Väl mö på Årsmötet!
Helen

SELFIE med Gwendolyn och Emeth….
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styrelsemöte har hållits den 7 februari
varifrån följande informeras:
① Årsmötet 2022 har bestämts till lördagen den 23 april efter att ha blivit
uppskjutet på grund av coronarestriktioner. Tid och plats samma som
varit beslutat tidigare, kl 13 i Stockholms Kennelklubbs lokaler på
Rindögatan 25 i Stockholm. Kallelse finns senare i denna tidning, och
på hemsidan under fliken Klubben tillsammans med övriga
årsmöteshandlingar.
② Inbjudan till SAIGITs utställning i Uppsala 21 juli finns på annan plats
i denna tidning, samt på hemsidan under Aktuellt tillsammans med
ytterligare information. Internetanmälan är öppen mellan 15 april
och 1 juli.
③ En tid före utställningen, i maj månad, planeras en träﬀ med
handledning i trimning samt ringträning.
④ Klubbens ordförande Helen Eriksson valdes till SAIGITs delegat till
Svenska Terrierklubbens Terrierfullmäktige (TF) som kommer att hållas
digitalt den 3 april. Annica Bladh‐Jacobsson valdes till suppleant.
⑤ Olika sätt att få fler bilder till almanackan diskuterades.
Bilder från olika årstider, på fler hundar, från fler fotografer behövs.

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 8 mars.
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GWENDOLYN OCH EMETH
eller
Hur man dresserar sin matte
- Idag är det jag, Gwendolyn, som för ordet. Det är jag som är smartast i
flocken, så det faller sig naturligt. Emeth kan lyssna och lära, och matte får
begränsa sig till att hålla i pennan. Det är sådant som tvåbeningar duger till.
Jag har bestämt mig för att ge en del tips och råd om hur man bäst dresserar
sin matte. Tycker att jag med åren blivit rätt framgångsrik på det området.
En auktoritet som man säger. Det finns lite olika skolor bland oss fyrbenta.
Fjäskarna och svansviftarna vädjar till tvåbeningarnas oerhörda behov av att
känna sig omtyckta och utvalda; morrarna och skällarna försöker sätta sig i
respekt genom hot, och sådana som Emeth är övertygade om att de är födda
oemotståndliga.
- Det räcker med att sitta som en surikat och titta själfullt på matte med mina
mörka, mandelformade ögon så får jag allt jag vad jag önskar, säger han
självbelåtet.
Jag tänker lite annorlunda. Lite mer nyanserat. Jag har listat ut vad matte
älskar och hatar och vad hon absolut inte kan motstå. En sådan sak är pipormen!Vid inkallning av matte behöver jag bara hämta min piporm och tugga
på den så att den piper i högan sky. Jag använder den metoden när jag vill gå
och lägga mig på kvällen. Matte är tyvärr väldigt seg, sitter uppe nattetid och
”jobbar” som hon kallar det med sin fyrkantiga tingest som ibland ger konstiga ljud ifrån sig. Det smäller och skäller, och häromkvällen YLADE den!
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Då reste sig raggen på både Emeth och mig. Nå, själv vill jag gå i säng vid
tolvtiden när Emeth och jag har jagat räv en stund i skogen och fått en köttbulle var för besväret. (Matte går irriterande nog ut och göder räven med god
mat strax efter vår nattjakt. Onödigt, tycker jag, men svårt att vänja henne av
med. Än så länge! Hursomhelst; sen vill jag i säng. Så då rusar jag uppför
trappan, griper tag i pipormen och GNYYYR högljutt samtidigt som jag får
ormen att pipa. Matte brukar säga att det ljudet äter sig in i hjärnan på henne.
Men jag tror mest hon blir svartsjuk. Hon vill ha ormen för sig själv och kommer sättande och försöker dra den ifrån mig. Det är faktiskt roligt! För jag
biter fast i den även om hon svänger mig runt, runt i cirklar så att mattorna yr.
Jag har ju bett som kan klara en grävling! Det har inte hon. Så till slut ger hon
upp. Och då har jag oftast fått henne redo för sängen!
Sängen ja, i den har Emeth och jag fått henne att inse att hennes andel är cirka
tjugo centimeter. Vi är långa hundar, vi måste få sträcka ut och gärna tvärs
över! Emeth sover sked, jag ligger skönt mellan hennes knäveck och rumpa.
Försöker hon maka på sig morrar jag. Jag skulle aldrig bita henne, men man
måste ju sätta gränser!
En sak som jag är väldigt nöjd med är hur jag tränat upp henne till massös.
Jag börjar bli till åren, då behöver man en ordentlig ryggmassage varje morgon. Jag visar henne precis var det känns skönt och hur hårt hon ska ta. Hon
har blivit rätt lydig – eller lyhörd om jag ska säga det snällare. Om hon slutar
behöver jag bara skrapa henne med tassen på benet, så förstår hon att vi inte
var klara. När jag väl är belåten lägger jag mig på rygg. Då kan hon som belöning få klia mig på magen en stund. Sen är jag redo för ännu en underbar dag!
Dikterat för
matte Marianne
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UPPFÖDARMÖTE
En kort sammanfattning
I juni månad fick vi äntligen till ett efterlängtat uppfödarmöte! Eftersom
det var ett telefonmöte hade vi även med en blivande uppfödarkollega från
Norge. Det är alltid givande att diskutera uppfödarfrågor och ännu mer
givande blir det när vi är så blandade, med allt från ”gamla” till de som
precis står i startgroparna!
Vi pratade bl a om en lathund för nya uppfödare. Idén är bra, men det är
svårt att begränsa vad som är viktigt och relevant, dessutom finns redan
det viktigaste om regler på SKKs hemsida. Vi i avelsrådet finns att tillgå,
och det är enklast att kontakta oss eller sin uppfödare vartefter frågor uppstår.
Vi pratade även om hälsa och genetik, ett stort och viktigt område! Ylva
deltog på ett avelsmöte i SKKs regi tidigare under året så vi fick ta del av
en del av det forskare och experter lyfte där. I korthet kom vi fram till att det
inte finns anledning att testa och undersöka saker som vi inte har problem
med i rasen. Vi kan leta fel, och säkert hitta fel, men då rasen är numerärt liten
kan det även innebära att vi utesluter avelsdjur och på så sätt får en ännu
mindre avelsbas. I dagsläget har vi DNA-test och krav på ögonlysning i
klubben, självklart kan dessa krav förändras över tid om vi ser att det dyker
upp nya fall av sjukdomar.
/ Annica för avelsrådet

Hej alla Glenbitna!
Vi som sä er ihop dningen vill gärna ha både
uppslag och feedback.
Tidningen är er, så skicka in material ll
glenbiten@saigit.se
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Vinnande bidrag till Almanackan 2022
Månadens bild januari

FOTOGRAF: Marianne Högström

Månadens bild februari

FOTOGRAF: Marianne Ahrne
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Sommarens stora begivenhet för glenägare
Tack vare att coronapandemin ser ut att gå mot sitt slut och de flesta
restriktioner tagits bort, kan vi se fram emot att träffas igen på olika arrangemang.
Det betyder att de flesta av årets utställningar kommer att kunna hållas,
dit hör vår egen nationella rasutställning torsdagen den 21 juli i Uppsala.
Läs mer om utställningen på nästa sida
!!OBS!!OBS!!OBS!!
Förutom vår egen utställning finns ytterligare tre chanser att ställa ut och
få meriter under en enda långhelg i samma område:
* Östsvenska Terrierklubben har nationell utställning
fredagen den 22 juli i Märsta
*Stockholms KK har Nordic Dog Show 23-24 juli, även den i Märsta,
där terriergruppen tävlar lördagen den 23 juli
*Wästmanlands KK har internationell utställning 23-24 juli i Västerås,
där terriergruppen tävlar söndagen den 24 juli.

Även du som inte tänker ställa ut din hund är mycket välkommen till utställningen,
med eller utan hund, för att träffa andra glenägare och glennar.
Utställningen kommer att följas av promenad i omgivningarna,
och en gemensam middag på närbelägen restaurang för de som så önskar.
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INBJUDAN
TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING AV
IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER
i UPPSALA torsdagen den 21 juli 2022 klockan 14:00
Arrangör: The Swedish Associa on of the Irish Glen of Imaal Terrier
Plats: Fotbollsplan på Granebergs IP, Sjövägen 5 i Sunnersta, Uppsala.
Parkeringsplatser ﬁnns i anslutning ll anläggningen.
Försäljning av drycker och lä are förtäring kommer a ﬁnnas.
På gångavstånd från utställningsplatsen ﬁnns restaurang vid Mälaren och grill/kiosk.
Fyrishov Stugby och Camping i norra Uppsala, ca en mil från utställningsplatsen,
erbjuder 112 campingtomter för husvagn, husbil och tält samt 43 stugor
med två rum och fyra bäddar.
Anmälningsavgi er
Vuxna hundar: 350 kr
Valpar och veteraner: 250 kr
Anmäl dig via internet eller post
Detaljerad informa on, formulär för internetanmälan
och blanke för anmälan per post ﬁnns på hemsidan
www.saigit.se under ﬂiken Aktuellt
Internetanmälan öppnar fredagen den 15 april kl 12.00
Sista anmälnings‐ och betalningsdag
Vid internetanmälan: Fredagen den 1 juli
Vid anmälan per post: Brevet ska vara poststämplat senast 29 juni
Obs! Anmälan är gil g enbart vid sam digt betalning.
Vid inställd tävling, p g a skärpta coronarestrik oner
eller all ör få anmälda hundar, betalas anmälningsavgi en llbaka.
Domare (med reserva on för ändringar)
Nicholas White, Irland

Hjärtligt välkomna på utställning!
Styrelsen för SAIGIT
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022
ÅRSMÖTET 2022 äger rum i Stockholm lördagen den 23 april kl 13.00
och omfattar räkenskapsåren 2020 och 2021.
SAIGITs styrelse hoppas få välkomna många av våra medlemmar,
med eller utan hundar, ll en givande och trevlig sammankomst. Hundar
är välkomna i konferensrummet vi ska använda.
Mötet hålls i Stockholms Kennelklubbs lokaler på Rindögatan 25.
Underlag för mötet som dagordning, årsredovisningar med mera ﬁnns
på hemsidan under ﬂiken Klubben e erhand som de blir klara, senast
7 dagar före mötet.
Mo on som medlem önskar få behandlad vid mötet ska lämnas skri ligen
och undertecknad ll någon i styrelsen senast 21 dagar före mötet.
En enklare lunch kommer a serveras ll självkostnadspris (meddelas
senare). Vi behöver veta i förväg om du vill delta i denna, så anmäl dig
senast måndagen den 18 april ll nedanstående.

Hjärtligt välkommen!!
Karl Smedstad, sekreterare SAIGIT

sekreterare.saigit@gmail.com
Telefon: 0733 664 916
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St Patrick’s Day Parade
Äntligen ﬁck vi ﬁra Irlands na onaldag och våra glennars ursprung igen! Den
här årliga glädjeinjek onen har varit så saknad de år den på grund av
coronan, varit inställd. Det ﬁnns väl inga som kan ställa ll med fest som
irländarna, och i år var inget undantag!
Jag och Heile var som vanligt ute i sista minuten men hann precis ansluta ll
’glengänget’ innan paraden drog igång. Vi var e gäng glada människor och sju
vackra glennar som höll rasens ﬂagga högt. Japp, vi har en tjusig banderoll
som visar åskådarna vilka vi är!

Fotograf: Ylva Meyer

I år utgick paraden från Kungsträdgården och gick via Hamngatan, Sveavägen,
Kungsgatan, Birger Jarlsgatan och llbaka ll Kungsträdgården. Lagom långt
och precis rä ru för a maximera publiken. Och många var det som uppska ade vår gröna karavan som blev några hundra meter lång. Av hundarna i
tåget gick de Irländska varghundarna i första led, mäk ga, långbenta och
tjusiga. Sedan kom vi – mäk ga, kortbenta och, eh, underbara! Den tredje
irländska rasen som visade upp sig var So coated Wheaten Terrier eller
So ies, som de inte vill kallas. De gick e er oss. Varghundarna var tysta och
värdiga, vi med enstaka små ’samtal’ och so iesarna med ganska många
meningsutbyten mellan fyrbeningarna.
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Fotograf: Ylva Meyer

Väl llbaka i Kungsträdgården fanns det olika foodtrucks, ansiktsmålning och
andra roliga ak viteter samt e stort tält där det serverades Guinness.
Guinness var en av dagens sponsorer, men i år skänktes alla intäkter för
arrangemanget, sympa skt nog, ll Ukraina. The Swedish-Irish Society, som
varje år ordnar na onaldagsﬁrandet, berä ade a ukrainarna brukar ﬁra
St Patrick’s Day med den äran men a det, som vi alla är sorgligt medvetna
om, i år var sorgligt tyst och ödsligt på gatorna i Kiev.
På scenen bjöds det på mängder av irländsk musik av en skicklig trubadur och
e samspelt irländskt/svenskt band. De körde både klassiker som ”Irish
Rover” och svenske Bellman på irländskt manėr, och publiken var med på
noterna. Vi ﬁck också se fem irländska dansare som visade den tradi onella
stepdansen med hårda skor som ﬁck hela scenen a gunga. Någonstans i
vimlet fanns också en irländsk inﬂugen minister vid namn Damien English (!)
som gav evenemanget lite extra tyngd och glans. Dock var det största som
hände mig och min glenﬂicka Heile när vi llsammans med Annelie och
hennes glen k Signe stö e på den verkliga stjärnan på festen! Mannen,
myten och helgonet St Patrick himself, som dagen ll ära uppstå och begivit
sig ll oss i gamla Svedala. Han som både kristnat Irland och jagat ormarna
från den gröna ön hade självklart inget emot a posera med Irlands coolaste
hundras utan också villigt ta emot deras pussar!
Ylva Meyer
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FOR 10 AR SEDAN … 2012 ARS ALMANACKA
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ÄGARE KÄNNER IGEN SIN HUND PÅ LUKTEN
Många framhåller hundars fantastiska luktsinne och beklagar att vi
själva lever i en relativt doftlös värld. Nu visar ny forskning att vi förmodligen underskattat vår förmåga rejält, åtminstone när det gäller relationen till våra fyrbenta vänner.
En tjeckisk forskargrupp samlade in doftprover från hundar som tillhörde 53 olika ägare (40 kvinnor och 13 män, 3-72 år gamla) genom att
under strikt kontrollerade former gnida en tygduk över hunden. Varje
doftprov placerades i en glasburk och under testet fick ägarna lukta på
sex burkar, var och en med doft från en hund.
Deras uppgift var att peka ut den burk som innehöll doften från den
egna hunden.

Resultatet visade att över 70 % av ägarna kunde identifiera sin egen
hund. Det visar att vårt luktsinne är betydligt bättre än de flesta kanske
har antagit. Några ytterligare intressanta iakttagelser från experimentet:
Män lyckades bättre än kvinnor (90 % män jämfört med 65 % kvinnor
klarade testet) och yngre personer lyckades också bättre; om hundarna
levde utomhus i hundgård var det lättare att identifiera dem; det var
enklare att identifiera hundar som var kastrerade och de som huvudsakligen åt torrfoder.
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Studien behöver upprepas med fler deltagare och många nya frågor
uppstår. Är vissa raser lättare att känna igen på lukten än andra? Varför
är männen bättre, när kvinnor normalt får bättre resultat i olika
dofttest? Gäller det alla djur, eller är det något speciellt med vår förmåga att känna igen just hundar? Tidigare studier har exempelvis visat
att människor har svårt att känna igen doften av sin egen katt. Oavsett
vilket visar undersökningen att det är dags att ta vårt eget luktsinne
på allvar.
Källa: www.perjensen.se

NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN KOMMER I JUNI
SKICKA IN MATERIAL TILL glenbiten@saigit.se
SENAST den 20 Maj
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 liknande kommer inte heller att publiceras.
För övrigt insänt material ansvarar aktuell textförfattare.
Önskar ni materialet i retur, vänligen bifoga ett frankerat svarskuvert.
För innehåll och texthantering i annonser och artiklar ansvarar skribenten till
fullo.
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