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Glenbiten nr 2 år 2020!
Den 17:e årgången!
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Framsida: Ruﬀ i Ramslök
Baksida: Hagrid på Harvard Square
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Ordförandens rader
Jag hade önskat a mina ”Ordförandens rader” skulle handla om glenträﬀar,
vår utställning i Tånga Hed och andra roliga ak viteter som ni därute planerar. Men som allt annat har det oﬃciella hundsverige tryckt på pausknappen,
ställt in och skju t upp allt vad utställningar, kurser och fysiska träﬀar heter.
Lyckligtvis har vi ju fri llgång ll det bästa inom den världen – nämligen våra
hundar!

Många verkar ju nu vilja bli en del av vår glada skara hundägare. Coronaviruset har gjort a köerna av valpköpare hos kennlarna har blivit långa. När
människor spenderar mer d i sina hem kommer längtan e er en fyrbent liten kompis. Kanske känns det också mer mo verat a gå ut och promenera
när man har sällskap? Jag har förmånen a kunna jobba hemifrån, även när
coronan inte härjar, och kan intyga a det är trevligt med arbetskamrater.
Särskilt sådana med nos och svans.

Sommaren står för dörren, ja, den är väl fak skt nästan här. Hur tänker ni llbringa sommarledigheten i år? Kanske spenderar ni den lite annorlunda än
annars? Skriv gärna ll Glenbiten och berä a! Tänk också på a ni skyddar
era hundar mot sommarens mindre mysiga företeelser – fäs ngar, ormar, gengar och andra otrevligheter ur hundsynpunkt. Om ni har glennar som älskar a bada, och de är många, glöm inte a glennar inte ska simma för
länge. De har ju väldigt stora huvuden som blir tunga a hålla uppe om de är
i va net för länge. Med det sagt; njut av sol, värme, blommor och grillkvällar
så hörs vi e er sommaren.

Helen Eriksson
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styrelsemöte hölls den 12 maj
varifrån följande rapporteras:
① Allt fler icke medlemmar röstar på månadens bild till almanackan. Vid pågående
röstning (maj/juni) har 6 icke medlemmar röstat (på samma bild). Efter en kortare
diskussion beslutades att röster från icke medlemmar ej längre tas med i röstningen.
Beslutet gäller med omedelbar verkan vilket meddelas på hemsidan.
② I samband med det nya sättet att erbjuda glenprylar till medlemmarna ‐‐ genom
förbeställning ‐‐ beslutades att påslaget minskas till 50% istället för som tidigare 100%,
vilket ger betydligt lägre priser än tidigare. Genom att undvika långvarig lagerhållning
finns inte lika stort behov av att täcka upp likviditeten genom högre priser.
③ Under diskussionerna om en oﬃciell rasutställning 2022 föreslogs ett eventuellt
samarrangemang med några andra rasklubbar i gruppen numerärt små terrierraser
(NSTK), t ex sealyhamklubben och ceskyklubben. Kontakt ska tas med dessa, och
beslut måste fattas senast under oktober månad 2020.
④ Västsvenska Terrierklubben hade tidigare informerat oss om att man planerat en
utställning i Vårgårda lördagen den 3 oktober 2020, och att SAIGIT eventuellt
kunde arrangera en inoﬃciell utställning i samband med denna. Vi bestämde då att
avvakta utvecklingen av Coronapandemin innan något beslut fattades. Enligt det
senaste beslutet från Terrierklubben är hittills alla utställningar inställda t o m juli.
SKK meddelar även att inga nationella mästerskap (SM) i olika prov‐ och tävlings‐
grenar bör genomföras 2020, då myndigheternas restriktioner gör det svårt att
genomföra rättvisa kval‐/uttagningstävlingar. Nationella mästerskap medför
dessutom resor från andra delar av landet vilket man för närvarande avråder från.
Detta innebär bl a att Viltspår‐SM för terriers inte kommer att arrangeras i år.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 16 juni.
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Vår Ordförande - Helen Eriksson
Det var år 2004 som SAIGIT, klubben för vår älsklingsras, glennen, grundades.
Vi var e litet gäng på sex personer; Anne e Andersson, Ingela Ryhede, Marianne Hiljding, Åse Lundblad, Ylva Meyer och jag, Helen Eriksson, som tyckte
a det var dags a objekten för vår kärlek ﬁck sin egen rasklubb. Tiden har
gå snabbt, som den gör när man har roligt. Vår första glen, Kundry, kom ll
oss 1997 och är morfars farmors mor ll våra yngsta glennar. Samma år
skaﬀade vi en briard – Hibou. Kundry och Hibou blev oskiljaktliga. Nu lever
jag med tre glennar; Inghean och Chari, de gamla syskonen som i sommar blir
15 år, samt Charis treåriga barnbarnsbarn Halo. Halo och min korthåriga
dvärgtax Gö n ser, onekligen, ll a det blir lite ac on i ﬂocken. Och
e ersom jag har förmånen a jobba hemifrån så blir det en hel del d a
busa med hundarna!
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Mina största intressen inom ”hunderiet” är avelsfrågor, uppfödning och allt
som rör utställningar. Jag är utbildad CUA (Cer ﬁerad utställningsarrangör)
och var utställningsansvarig när jag sa i styrelsen för Östsvenska taxklubben. För e par år sedan gick jag en kurs hos SKK för a kunna leda hunduppfödarutbildningar och jag har också deltagit i ﬂera olika avelskurser och
föreläsningar, bland annat på SLU. Jag har, llsammans med Ylva Meyer,
kennel Feradach som, i liten skala, föder upp glennar och på sikt också korthårig dvärgtax.
Min förhoppning är a vi i styrelsen – med hjälp av alla er glenägare därute,
förstås – ska kunna öka intresset för, och sprida informa on om vår sällsamma Irish Glen of Imaal Terrier.
/ Helen

——————————————————————————————————

NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN KOMMER I SEPTEMBER
SKICKA IN MATERIAL TILL

glenbiten@saigit.se
SENAST DEN 15e AUGUSTI!
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 innehållet, samt texthanteringen, i annonser och artiklar ansvarar skribenten till fullo.
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Vår Vice ordförande - Annica Bladh-Jacobsson

Jag som är er vice ordförande, avelsråd och även ansvarig för hundshopen heter Annica.
Mi hundintresse har nog funnits sedan födseln fast jag inte varit medveten
om det. Vi har all d ha en hund i familjen, schäfer men framförallt drever. Jag
har all d ha e stort intresse för djur av de mest skilda slag. Jag är ju uppvuxen på en liten gård där vi all d ha djur i olika former, hästar, grisar, tjurar
och gäss (innan dess drev min farfar e litet jordbruk men det var innan min
d). Jag bönade och bad pappa a jag skulle få dansmöss när jag var runt 7 år,
men det var NEJ fram lls den dagen han insåg a jag istället fångade åkersorkar och hade som husdjur! När jag var 9 år ca ﬁck jag två ge er av en granne
och det dröjde inte länge förrän jag lyckades få mina föräldrar a införskaﬀa en
bock så a jag kunde ta egna killingar…
1989 träﬀade jag för första gången på rasen Irish so coated wheaten terrier
och deras husse, vilket ledde ll hunduppfödare, gi ermål och barn! I början
av 2000-talet kom den första glennen in i våra liv då vi ﬁck ta över Inchmarlo
Tuirbee ”Jake” från Irland. Där och då var vi fast! En mer egensinnig och rolig
hund har jag aldrig träﬀat. Jag glömmer aldrig första promenaden på svensk
mark, då vi ﬁck ta rygg på en löpande berner sennen k för a slippa bära hunden ll bilen, Jake hade nämligen egenheten a själv bestämma hur långt, hur
fort och vart han tänkte gå så länge han var tvungen a gå i koppel (och framförallt när det var husse som höll i kopplet)! 2005 och 2006 kom de två karna
Donvaleset Bonnie Colleen ”Ka e” och Abberann Tiﬀany ”Gipsy” ll oss och så
blev jag uppfödare även ll den underbara rasen Irish Glen of Imaal Terrier. Alla
tre var med oss runtom i Sverige och i världen på olika utställningar och var väldigt framgångsrika. 2007 föddes kennelns första glenkull, 6 kar och 3 hanar!
Två år senare föddes andra kullen då 9 kar och 1 hane! Totalt har 6 kullar fö s
upp hi lls och går allt i lås så kommer kull 7 a födas i sommar.
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Hundintresset ledde även ll a jag under e antal år var väldigt ak v i brukshundsklubben och jobbade som instruktör åt dem under dessa år, främst som
valp- och allmänlydnadsinstruktör. 2014 föddes en liten tvåbent kille och hela
världen vändes upp och ner! Jag försöker for arande komma iväg på några utställningar varje år, men uppfödningen har varit väldigt sparsam då jag dessutom tar hand om min alzheimersjuka mamma. Men hundvärlden vill jag inte
vara utan, så vad passar bä re än a vara ak v i den bästa rasklubben -SAIGIT
Idag har vi Roope, en son e er Jake och Ka e, samt Tara e barnbarn e er
Gipsy hemma.
/ Annica

Hej alla Glenbitna!
Vi som sä er ihop den här dningen, tar
gärna emot idéer och feedback.
Tidningen är er så skicka in material ll dningen!
Ni vet ju hur roligt det är a läsa om andras
hundar!

glenbiten@saigit.se
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ÅRETS IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER

På grund av coronaviruset har detta hamnat i stiltje, liksom allt annat som är beroende
av att vi kan samlas fysiskt. Utställningar, prov och tävlingar av alla slag är satta på
sparlåga. Enbart lokala träﬀar får hållas, med absolut maximalt 50 deltagare som dessutom inte får ingå i någon riskgrupp (reglerna vid tidningens tryckning).
Detta innebär att aktuell ställning i tävlingen Årets Glen är exakt samma som vid tryckningen av Glenbiten nr 1, eftersom inga poänggivande utställningar hållits efter de två
vid My Dog i Göteborg i början av året. Som en extra krydda på situationen har de två
hittills placerade hundarna exakt samma resultat och poäng. Inte ens reglerna för hur
man då ska gå tillväga för att kora en vinnare räcker till, eftersom de två hundarna inte
hunnit delta i fler utställningar under året som kunnat ge andra avgörande resultat. För
att slippa lotta fram en vinnare kan vi bara hoppas på att fler utställningar kan hållas
innan året 2020 är slut!
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NU PRÖVAR VI ETT NYTT KONCEPT I

GLENSHOPEN
För att kunna erbjuda ett större urval av glenprylar,
utan att klubben behöver ta riskerna med ett alltför stort varulager,
prövar vi nu ett nytt koncept för beställning av produkter med glentema.
Vi presenterar i e-mail, nyhetsbrev eller Glenbiten produkter som kan förbeställas,
och när angivet datum, antal och/eller summa uppnåtts skickar SAIGIT en gemensam
beställning till leverantören.
Det vi vinner på detta jämfört med att var och en beställer varorna själv är att priserna
oftast blir lägre vid större order, och vid beställning från utlandet slipper var
och en att bekosta internationell frakt. Till exempel vid den nu aktuella
beställningen får vi ca 50% lägre pris om vi beställer för minst 2.300:-.
Några av artiklarna har vi haft i Glenshopen tidigare, många är nya.
Om du vill beställa en eller flera av dem, skicka ett e-mail till
glenshopen@saigit.se
Ange artikelnamn och antal, plus adress och telefon. Beställning är bindande.
Om du har frågor om någon artikel kan du e-maila Glenshopen enl ovan.
Erbjudandet gäller enbart för medlemmar i SAIGIT.
När varorna levererats till Glenshopen får du ett meddelande om hur mycket din
order kostar, inklusive inrikesfrakt, och när detta belopp finns på
SAIGITs konto skickas din beställning omgående.
Vi vill ha din beställning senast den 15 juli 2020, och reserverar oss för att om
intresset är alltför lågt kommer ingen beställning att ske eftersom
priserna då blir de dubbla.
På följande två sidor kan du se det urval som finns att beställa.
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AKTUELLA glenPRYLAR ATT BESTÄLLA
alla levereras med glenmotivet även när annat motiv visas.
ALLA UTOM DE TVÅ AV GLAS ÄR TILLVERKADE I SVARTLACKERAT SMIDE.
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För beställning e-maila till glenshopen@saigit.se.
Ange namn, adress, postadress och telefonnummer.
Inrikesfrakt tillkommer. Beställning är bindande.
Reservation för att produkter kan vara slutsålda hos leverantören,
eller att total beställningssumma understiger leverantörens villkor.
*Priser för glensilhuetter:
25 cm 125:50 cm
30 cm 180:55 cm
35 cm 300:60 cm
40 cm 410:65 cm
45 cm 520:70 cm

640:745:860:970:1080:-

Ange noggrant önskad storlek i beställningen!
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de flesta hundägare
borstar inte sina hundars tänder
Tandlossning (parodontit) är den vanligaste sjukdomen hos hund. Mer än 80%
av hundar över 3 år anses vara drabbade. Sjukdomen går oftast att förebygga genom daglig tandborstning. I en studie som utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet svarade 6 av 10 hundägare att det är viktigt att borsta hundens tänder, men
knappt 4% av svenska hundägare borstar sin hunds tänder dagligen.

I en landsomfattande enkätstudie, finansierad av Stiftelsen Djursjukhus i StorStockholm och Svenska Djurskyddsföreningen, undersöktes svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder, åsikter och rutiner kring hemtandvård på hund. Enkäter skickades ut till fler än 200 000 hundägare och 5000
veterinärer och djursjukskötare.
Studien visade att rekommendation om tandborstning oftast ges när hunden
kommer in för tandstenstagning eller andra problem från munnen, då det är för
sent att förebygga problem. Ägare till små hundar blir oftare rekommenderade
att borsta hundens tänder. Detta överensstämmer med att tandproblem är vanligare hos dessa, även om alla raser och storlekar kan drabbas. Tandproblem ökar
även med stigande ålder.
Ett av studiens viktigaste fynd var att de flesta hundägare tycker att deras
hund har god tandhälsa. Då tandproblem är mycket vanligt betyder detta att
många inte känner till att deras hund har tandbesvär. Sammantaget utgör denna
unika kartläggning en viktig grund för att förbättra tandhälsan och välmåendet
hos våra hundar.
Källa: www.slu.se
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Månadens bild Mars

FOTOGRAF:
Olav Karlsson

Månadens bild April

FOTOGRAF:
Ing-Marie Alfredsson
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UR HISTORIEARKIVET
Följande berä else publicerades första gången i Terrierposten nr 3/1975, alltså för 45 år sedan, och återgavs i Glenbiten för ca 10 år sedan. Kanske kan den även idag vara intressant
och rolig a läsa för både gamla och nya medlemmar. Särskilt tänkvärt är det a ta del av
beskrivningen av rasen, som på ﬂera punkter skiljer sig från dagens glen. Texten är skriven av
Ki y Lewinson, i dag 92 år.

Glen of Imaal terrier, en raritet
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hundar åldras fysiskt och mentalt samtidigt

Från mängder av forskning vet vi att hundars livslängd är starkt
kopplad till deras kroppstorlek. I genomsnitt har en hund av storväxt
ras, som t ex grand danois, en förväntad livslängd som är mycket kortare än av en liten ras, som t ex dvärgpudel. Parallellt har forskning
visat att hundars mentala förmågor förändras med åren,
och att en åldrande hund kan uppvisa liknande kognitiva förändringar som många människor. Vissa hundar utvecklar t o m en variant av
demens som påminner om den man kan se hos en del äldre personer.
En europeisk-amerikansk forskargrupp har nu undersökt hur det
mentala åldrandet hos hundar hänger samman med det fysiska. Man
tänkte sig två möjliga alternativ: Antingen utvecklas och förändras de
mentala förmågorna i samma takt hos alla raser oavsett livslängd
(diagram a), eller är de mentala förmågorna kopplade till de fysiska,
så att de både utvecklas och avtar snabbare hos storväxta raser
(diagram b).
I det första fallet vore den 7-8-åriga grand danoisen lika mentalt
spänstig som en pudel i samma ålder. I det andra fallet skulle det innebära att en 7-8-årig grand danois visar samma mentala nedsättning
som en 14-15-årig dvärgpudel. Forskarna ville undersöka vad som
stämmer bäst överens med verkligheten.
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Man utnyttjade en fantastisk informationsbank som tagits fram inom
ett projekt som kallas “Dognition”. Tusentals hundägare har genomfört olika enkla beteendeförsök på sina hundar och rapporterat in dem
på en stor databas. Små experiment mäter
t ex hur villig hunden är att ta ögonkontakt, följa ägarens pekande,
och förstå enkla samband som under vilket av två pappersark en godisbit ligger gömd (= den som är lite upphöjd av det gömda godiset).
Studien omfattade över 4000 hundar från 66 olika raser mellan 1 och
14 års ålder. Man fann att förändringarna i kognitiva funktioner följde
en omvänt U-formad kurva; hundarna blev bättre på de olika uppgifterna under de första levnadsåren och efter en topp i rasens
“medelålder” sjönk förmågan gradvis igen. Analyserna visade att det
kognitiva åldrandet följer samma förlopp som det fysiska. En fysiskt
gammal grand danois uppvisar alltså samma kognitiva nedsättning
som en fysiskt gammal dvärgpudel, fast den stora hunden blir gammal många år tidigare.
Källa: Från forskningsfronten på www.perjensen.se

Plötsligt händer det!!
Ma e gav mig e rik gt ben. Jag
var och hälsade på kompisar i New
York och förutom två hundar fanns
där papegojor och kaniner. Jag behövde lite tröstgodis för jag ﬁck
vara ensam på rummet en del. Jag
hade få vara med om jag varit lite
mer behärskad kring smådjuren…
men alltså gröna och röda fåglar
som går omkring på golvet, det är ju
bara för kul! Det var 35 grader ute,
så ganska skönt a vara inne också.
- Hagrid på väg hem igen
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