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Ledare 

Året börjar närma sig si  slut. 

Jag vill gärna sammanfa a det med a  2018 har varit e  otroligt år. 

Arbetet inom styrelsen flyter perfekt. Min erfarenhet inom klubb‐    

styrelser sträcker sig nästan 60 år llbaka i den. Den styrelse vi har 

idag är sammansa  på e  helt annat sä  än i vanliga hundklubbar. 

Nu arbetar medlemmar som har arbetslivserfarenhet och kan prak‐

ska och tekniska problem, men kan luta sig mot en gammal stofil 

som mig. 

Det arbete som läggs ner från alla inblandande har fört klubben 

framåt och ll stort för alla de medlemmar som vill vara med. 

Vi saknar ak viteter i Norra delen av Sverige. 

De a tro s a  vi har en stor del av medlemsstocken i Norrland. 

Vi har ca 90 medlemmar, var och en av Er som är medlemmar kan 

bidra. 

 

 VARFÖR JUST Du ??  

 

Jo, för a  alla behövs. Vi behövs för a  rasen skall kunna utvecklas 

och göra sig hörda på fullmäk ge. 

Numera har klubben e  mycket go  rykte inom Terriersporten. Det 

är få klubbar som har så god organisa on som Glenklubben.   

Det var e  lyckokast a  ta in nya styrelseledamöter med liten erfa‐

renhet av hundar men med en gedigen kunskap om organisa on 

och ordning.       
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Nu ll lite tråkigheter, det fa as massor av gamla handlingar, enkäter 

och material. Jag skall här ta llfället a  förklara  

Det är den avgående styrelsens ansvar a  överlämna samtliga hand‐

lingar. 

Undanlåter man a  göra de a kan Kennelklubben driva krav om 

handlingar så pass långt som ll uteslutande av medlemmar inom alla 

Kennelklubbens organisa oner. De a kan inkluderar även personerna 

inte är medlemmar. 

Jag och styrelsen hoppas a  de a kan lösas i samförstånd och inte bli 

några alvarliga konflikter, det tjänar ingen av parterna på. 

Nu ll lite mer personliga ”nyheter” jag har var ganska sjuk de senaste 

åren. Först prostatacancer  som nu tycks vara helt bortstrålad.  Där‐

e er e  krossat knä som ersa s med e  ny . Senaste året har jag 

ha  tjocktarmscancer vilket nu är opererat och gubben har få  påse 

på magen. 

Vi har inom styrelsen diskuterat om det är lämpligt  a  jag fortsä er 

som ordförande. Styrelsekamraterna anser a  jag trots svikande 

energi llför så mycket erfarenhet a  det kompenserar mina ringa in‐

satser. 

Vi ser fram mot det nya året och förhoppningsvis trevliga ak viteter 

llsammans    

Nu hoppas jag a  VI alla får en vit skön Jul och e  Go  Ny  År 

 

Önskar ER ordförande 

 

Lars 
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NYHETER! 
‐ alla med snyggt glenmotiv! 

Julklappar i GLENSHOPEN 

Graverad glasskål  
10,5 x 10,5 cm 
För nötter, oliver, marmelad 
‐ eller prylar av olika slag 
Pris 150:‐ 

Glensilhuett  
i svartlackerat smide 
Sätt en glen på din vägg – 
ute eller inne!  25 cm 
Pris 170:‐ 

Set om 4 graverade glas á 28 
cl 
Servera whisky, martini eller  
vatten i de fina glenglasen 
Pris 400:‐/4 st 

Dessutom finns det några kvar 
av: 
1‐krokshängare   90:‐ (110:‐) 
Notesblockhållare 250:‐ 
Brevställ    230:‐ 
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Priserna är exkl. frakt! 

Se mer klappar på  

Glenshopen  

på hemsidan       

Beställ via:  

glenshopen@saigit.se 

Ansvarig Annica Bladh‐Jakobsson            

tel 0766 28 46  49 

Toarullehållare  
I  svartlackerat smide 
Rustik hållare, enkel att 
hantera  
Pris 340:‐ 

3‐kroks hängare  
i svartlackerat smide  
Hängare med tre krokar  
är tillbaka i shopen  
Pris 180:‐ (230:‐) 

Dörrhängare i 
 svartlackerat smide 
4 krokar att hänga över 
dörrkant 
Dörrtjocklek max 4,5 cm 
Pris 250:‐ 
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EFTERLYSNING  
‐AV DNA‐TESTER FÖR PRA‐CRD3 

 

 

Styrelsen har undersökt möjligheten för central registrering 
hos SKK av DNA‐tester för ögonsjukdomen PRA‐CRD3.  
 
Det visar sig att detta är svårt att få till stånd på grund av det 
lilla underlaget vi har av svenskregistrerade hundar. För att 
validera ett test krävs ”blindtester” hos laboratoriet av minst 
sex hundar varav tre är sjuka (affected), och vad vi vet i dag 
finns inte det antalet. 
 
Det innebär tyvärr att vi inte heller får fördelen av att hundar 
kan registreras officiellt som ”hereditärt fria”, d v s fria från 
sjukdomen grundat på att båda föräldrarna – eller alla mor‐ 
och farföräldrarna – är testade som fria. 
 
Vi har därför beslutat att tills vidare inom SAIGIT upprätta ett 
eget arkiv över testerna, för att vi ska kunna arbeta vidare 
med att främja ett gemensamt och framåtsträvande avels‐ 
arbete för Irish Glen of Imaal terrier. 
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Den som vill ha sitt test registrerat hos klubben skickar in 
kopior både på testresultatet från laboratoriet och på SKK‐
remissen till SAIGITs Avelsråd för arkivering. Även SKK vill 
att hundägarna skickar kopia på testresultat till rasklubben 
för kännedom.   
 
För dig som redan har testat din hund har vi förhoppning‐
en att du nu i efterhand vill bidra med resultatet till re‐
gistret. I så fall skickar du kopior på testresultatet och 
SKK‐remissen till avelsrådet. Har du inte kvar någon kopia 
av SKK‐remissen är vi tacksamma om du vill fylla i den på 
nytt (de uppgifter som går att ange). Blanketten finns på 
hemsidan under fliken Avelsråd.  
 
Du kan skanna och maila dokumenten till  
avelsrad@saigit.se.  
 
Om du vill skicka per post hittar du aktuella adresser till 
avelsrådet på hemsidan under fliken Avelsråd.  
 
Där hittar du också alla fakta och blanketter du behöver 
när du ska DNA‐testa din hund. 
 
Styrelse och Avelsråd 
SAIGIT 
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NU FÅR DET VARA NOG MED PRISHÖJNINGAR 
PÅ VETERINÄRVÅRD!  

  

Konkurrensverket har nyligen avgett en rapport om djur-
försäkringar och djursjukvård.  De skriver:  

”Djursjukvårdsbranschen har ökat sin omsättning med 38 
procent på bara de tre senaste åren*. Av våra undersök-
ningar framkommer en samstämmig bild av att kostna-
derna skenar inom djursjukvården”.  

  

Den största orsaken till detta står att finna i att allt fler av 
de största veterinärklinikerna i landet köps upp av multi-
nationella företag.  

 

Det känns inte som något man vill stötta!  

 

Det är också en stor anledning till att även priserna på 
djurförsäkringar ökar i samma  takt eftersom försäkrings-
bolagen får allt större kostnader på grund av prissättning-
en.   

  

Inom SKK har man beslutat att arbeta för att öka möjlig-
heterna för hundägare att få veterinärvård till rimliga 
kostnader. En viktig del av det arbetet kommer att vara 
att försöka påverka medlemmarna att bli bättre och säk-
rare på att köpa veterinärvård.  
 

* ...medan inflationen nästan legat still, skribentens anm  
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Vi ska inte hjälplöst acceptera allt som sker!  

 

Det är viktigt att fråga veterinären varför, om man inte för-
står varför en viss provtagning eller behandling sker, och 
vad den förväntas tillföra. Det är också viktigt att hela ti-
den fråga vad kostnaden för en viss  åtgärd kommer att 
bli.  

 

Annars får vi fortsätta chockas av sluträkningen. Veteri-
nären  är ingen gud, så som man förr tänkte om läkaren. 
Det är en vanlig människa, låt vara med vissa specialkun-
skaper, som ibland låter sitt handlande styras av annat 
eller mer än etik och moral.  

  

En annan framkomlig väg är att söka sig till veterinärkli-
niker som är fristående från jättekoncernerna, och att 
jämföra priser för standardbehandlingar – de säger ofta 
var nivån ligger i hela prislistan. Därför tar vi gärna emot 
tips på bra veterinärkliniker som  har en vettig prissätt-
ning.  

 

Maila dem till webmaster@saigit.se 

 

Skriv gärna en rad  om hur de skiljer sig från de profit-
sugna kedjorna. Tipsen kommer att publiceras efterhand 
på hemsidan som ett litet bidrag till SKK:s projekt.   
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KLÖVKUL I SPÅRSKOGEN! 

I början av december 2018 bar det iväg till skogarna utanför Herr-

ljunga för ytterligare ett viltspårsprov. Glensyskonen ’Eira’ (Bowler 

Hat’s Gavott) och ’Glen’ (Bowler Hat’s Foxtrot) hade båda lyckats 

får ihop 2 st 1:or (högsta provresultat) under tidigare provtillfällen 

från två olika domare. En tredje 1:a skulle innebära viltspårschamp-

ionat – så nu var det spännande värre! 

 

Hundarna var laddade i olika utsträckning inför provet (de är ju trots 

allt glennar…). 

 

’Eira’ hade visat tidiga tecken på skendräktighet så matte Berit var 

lite osäker på hur långt det gått och hur taggad Eira skulle vara att 

sniffa efter klövspår i skogen (när man är skendräktig är ju ingen-

ting speciellt skoj).  

 

Glen däremot var ”på” direkt han kom ur bilen. När han sedan 

hörde skottet från Eiras spårslut skuttade han nästan ur skinnet av 

förväntan. 

”Klöv, klöv, klöv, klöv, kul, kul, kul, kul!!  

Matte-jag-vill-spåra-NUU!!” 
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Hundarna är ju (underligt nog) inte alls intresserade av rosetter och 

diplom men däremot så vet de att KLÖVEN som spåras upp i skogen 

brukar vara obeskrivligt läcker (för en hundmun, alltså). Det är ren 

och skär lycka att hitta sådana skatter bara med hjälp av sin egen nos! 

(Berömmet och fin-gottorna som haglar från matte i spårslutet har en 

viss inverkan de med.) 

 

Så snart vi kom ut i spåren stod det i vart fall klart att de skulle bli en 

utmaning för hundarna att följa. Det var gott om naturliga störningar 

hela vägen kors och tvärs över båda provspåren.  

 

Ing-Marie Alfredsson med ’Glen’  
Berit Magnusson med ’Eira’  
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Där fanns många färska spår, spillning, legor, uppspark – till och med 

skinn- och benbitar från byte som någon räv tagit.  

Båda hundarna jobbade på mycket bra bland alla störningar - de höll 

full koll på spåret, gick ut några meter och kollade av de färska stör-

ningarna och liksom konstaterade : 

 

”det här var intressant – luktar görgött – men det känns nu att 

det inte hör ihop med spåret vi var på, så jag går tillbaka till det”.  

 

Bästa/värsta exemplet var en ytterst frestande rådjursskalle som rå-

kade ligga en kort bit från Eiras spårslut – den blev checkad, fick 

några slick i förbifarten och sedan var det åter till jobbet i spåret igen!  

Båda hundarna jobbade alltså på mycket bra och enträget genom svå-

righeterna utan att behöva någon hjälp – och se - sådan spårförmåga 

och beslutsamhet betalade sig genom varsin 1:a till båda hundarna! 

Därmed är viltspårschampionat säkrade för både Eira och Glen. 

 

 

//  Berit Magnusson med ’Eira’ & Ing-Marie Alfredsson med ’Glen’  
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NYFIKEN PÅ VILTSPÅR?? 
 

I senaste nyhetsbrevet frågade vi efter intresset för vilt‐
spår hos våra medlemmar. Om du missade meddelandet 

men tror att din hund skulle gilla viltspår – vilket nästan är 
garanterat – kan du fortfarande besöka hemsidan 

och berätta  hur du kan tänka dig att vilja delta. 
Att enbart pröva på viltspår, gå en helgkurs, eller kanske 

en längre kurs 
med sikte på att avlägga anlagsprov. 

 

 

 
Om intresset är tillräckligt stort i ett område kommer vi att 

försöka engagera duktiga viltspårinstruktörer som kan 
hålla i önskat arrangemang. 

 
OBSERVERA att det inte handlar om någon anmälan, utan 

enbart ett försök 
att ta reda på hur stort intresset är. Det är alltså inte bin‐

dande på något sätt. 
 

Gå in på hemsidan www.saigit.se, fliken Aktiviteter och 
därunder Viltspår. 
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TURBO PÅ RYMMEN 

Ingen vet rik gt, vilka Turbos anfäder var. En terrier har helt klart varit inblandad, och visst 
finns det likheter med Irish Glen of Imaal Terrier särskilt med tanke på Turbos förmåga a  
överleva en lång kall vinter på rymmen. 

Snorre Selmer, ansvarig för Sands Hundpensionat i Ed, omhändertog Turbo llsammans 
med e  antal andra hundar för e  år sedan från e  hus i trakten. Turbo var då e  år gam‐
mal och hade llbringat hela si  unga liv på övervåningen i e  hus. Han hade aldrig varit 
utomhus, och miljön han bodde i var förfärlig med bland annat stora mängder av gammal 
intorkad hundavföring.  

Turbo såldes sedan genom polisens försorg ll en familj i Bovallstrand, men rymde den 20 
december 2017 e er en kort d hos sin nya familj.  

Utetemperaturen låg då kring 18–20 minusgrader, och marken var täckt av snö. Snorre 
fick reda på, a  Turbo var på rymmen först e er en d och började då leta e er honom. 
Bovallstrand är e  litet samhälle, och många av de bosa a var inblandade i arbetet med 
a  fånga in Turbo. Medlemmar i en lokal Facebook grupp följde spaningen e er Turbo och 
lämnade ps, om var han hade siktats:  

”.. Hunden Turbo är försvunnen. Han är väldigt rädd för människor p.g.a. sin bakgrund 

….Turbo har synts ll vid torget, sjöbodarna, i centrum men även i Gerlesborg så just nu 

vet ingen rik gt var han befinner sig. Han är skygg och rädd…”   
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Turbo höll ll i e  2–3 ha stort oframkomligt område nära havet i Bohuslän. Fällor sa es ut 

för a  fånga in honom dock utan framgång. Inte heller användning av e ersökshundar och 

värmekameror hjälpte. Man började mata Turbo regelbundet på en plats in ll en miljö‐

sta on. Han fick bara små mängder mat för a  frestas a  närma sig en provisorisk cirka 50 

m2 stor inhägnad runt miljösta onen. Planen var, a  han skulle gå ll en skål med kokt le‐

ver, som var placerad innanför staketet, och a  en ärrmanövrerad 50 cm bred skjutgrind 

då skulle stängas, så a  Turbo kunde tas om hand. Snorre och en antal medhjälpare hade 

bevakat miljösta onen under många nä er, när Turbo slutligen beslutade sig för a  gå in 

genom grinden, som med hjälp av e  rep kunde stängas av en person gömd i en bil i när‐

heten. E er 8 månader på rymmen kunde så Turbo tas om hand strax e er midna  den 20 

augus  2018. Snorres sambo Unn var den första som klä rade över staketet och kopplade 

Turbo, som var helt lugn. Det verkade som om Turbo ”växt”, mognat, få  många nya erfa‐

renheter och e  större självförtroende under sin långa d på rymmen. 

Turbo bor nu hos Snorre och Unn. Han har gjort stora framsteg under sin d på hund‐

pensionatet och har få  många hundkompisar. Han är enligt Snorre en rik g ”tuffing” men 

vill ha lite d på sig för varje beslut han tar. Turbo är ju van vid a  värdera, om beslutet är 

tryggt.  

     / Karl Smedstad  

”…  Sam digt är vi nu 4‐5 bilar  med folk i, som varje na  (med få undantag)  

är i Bovallstrand för a  försöka fånga honom. Vi har använt de flesta    

strategier som tyvärr icke har lyckats….”  

Midna  20 augus  e er  

å a månader på rymmen 

Turbo hemma igen 
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HÄLSOENKÄTEN 2018 RESULTAT 
 

Här presenteras en kort sammanfattning av resultatet, grundat på 45 svar. 
Av rapporterade hundar är 29 tikar och 16 hanar. 

Hela sammanställningen finns på hemsidan under fliken Avelsråd / RAS. 
 
 
 
 
 
 

INVÄRTES OCH RÖRELSEAPPARAT 
 Infektioner är ovanliga – bara enstaka fall av varie‐

rande typer av infektioner.  
 Mag‐ och tarmproblem har drabbat en dryg tredje‐

del, de flesta vid enstaka tillfällen. 
 Ingen hjärtsjukdom rapporteras. 
 Tumörer, såväl godartade som elakartade, har hittats 

hos en tredjedel av hundarna 
 28% av hundarna har haft problem med rörelseappa‐

raten, merparten i form av hälta,  av många olika or‐
saker och spritt över olika åldrar. 

 Två hundar har artros. 

ÖRON, ÖGON OCH MUN 
 Öron‐ och ögoninflammation är ovanligt. 
 51% av hundägarna har låtit ögonlysa sin hund, och 

63% har DNA‐testat för PRA‐CRD3. 
 Av de DNA‐testade hundarna var 71% fria, 28% an‐

lagsbärare och ingen affekterad (sjuk). 
 Katarakt har konstaterats hos 2 hundar, och ytterli‐

gare 3 har haft andra ögondiagnoser. 
 82% har korrekt bett med fullt antal tänder, de få 

bettfelen varierar i typ 

 
 40% har haft glen tidigare 
 40% enbart haft hund av annan ras.  
 De allra flesta har hunden som sällskap/familjehund (95%).  
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OLYCKA OCH DÖD 
 En tredjedel rapporterar olycka som krävt 

veterinärvård, fördelat på olika slag. 
 Av de hundar som redan avlidit är den van‐

ligaste åldern 12 år 

FORTPLANTNING 
 37% av tikarna är/har varit skendräktiga, de flesta av 

dem efter varje löpning. 
 Två tikar har haft livmoderinflammation, båda som 

seniorer. 
 30% av tikarna har fått valpar, varav 4 förlösts med 

kejsarsnitt av olika skäl 
 34% av samtliga hundar har använts i avel. De flesta 

parningar har resulterat i valpar 
 64% av hanhundarna har normalt belägna testiklar. 
 34% har låtit kastrera/sterilisera sin hund, av många 

olika orsaker. 

Avsnitten om mentalitet/beteende, och ägarnas syn på sina hundar är allför om‐
fattande och individuella för att kunna återges i denna korta sammanfattning. 
 
Läs dem gärna på hemsidan under fliken Avelsråd/RAS. Det är intressant och ro‐
ande att se hur lika – och ibland olika – våra hundar är. Och hur rörande överens 
de flesta glenägare är om att vi har den bästa rasen i världen!  

HÄLSA 
 Merparten (80%) beskriver sin hunds allmän‐

tillstånd som Mycket gott eller Gott.  
 Drygt 40% har haft någon form av hudbe‐

svär, de flesta i form av bl a klåda.  
 Bara  hos 3 hundar har orsaken varit allergi. 
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GWENDOLYN OCH EMETH 
 

i väntans tider 
 

 
Det är inte bara julen som hägrar. Om några dagar är det sedvanlig 
hundutställning i Stockholm, och strax därefter ska Emeth få sina 
drömmar uppfyllda: att äntligen para sig med Olga, Gwendolyns först-
födda dotter som hunnit bli fyra år. Emeth skulle, om han visste, se 
fram emot den härliga kärleksstunden medan Olgas matte och jag mest 
hoppas att det ska bli valpar i magen. Förra gången vi försökte fick det 
ivriga glenparet inte riktigt till det. 
 
En gång i höstas när vi var uppe i stan förvandlades Emeth till en sex-
galning. Han hade fått doften av löptik i näsborrarna och försökte i 
brist på annat para sig med Gwendolyn. Hon blev störtförbannad. 

 
-Jag är ju för FAN steriliserad, röt hon, och praktiskt taget din mamma, 
fastän jag inte fött dig! 
 
-Jo men ändå! gnydde Emeth och försökte igen.  
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La tassen på hennes rygg och bjöd upp till dans. Gwendolyn bara mor-
rade. Besattheten gick inte över så länge vi var kvar på Mosebacke, 
och jag tänkte med fasa att om Emeth fortsätter så här blir jag tvungen 
att låta kastrera honom. Vilket jag minst av allt vill!  
 
Men så fort vi återvänt till landet, och löptikarna på torget var utom 
”lukthåll” så lugnade den unge mannen ner sig. Eller snarare: bytte fo-
kus. Här fanns ungtjurar och ekorrar att jaga. 
 
Varken Gwendolyn eller Emeth har någonsin velat sätta tänderna i en 
grönsak, och när jag en gång köpte en påse vegetariskt råfoder i form 
av läckra köttbullar tittade de förnärmat på mig. 
 
- Vad är det för elände du bjuder på? tycktes de säga. Jag förstod dem. 
Jag äter heller inte grönsaker om jag kan slippa.     
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Men en dag tog jag med en knippe morötter till tjurarna som betade en 
bit bort på ett gärde. Både kor och tjurar fick gå ute länge i höst på 
grund av foderbristen efter den varma sommaren. Så jag tyckte de be-
hövde lite godis. Eftersom tjurarna var ovilliga att komma fram till 
stängslet där hundarna stod, kastade jag ett par morötter åt dem. Då 
blev det fart! Gwendolyn satte iväg först, apporterade en morot och åt 
till min häpnad upp den. Jag prövade att kasta en till. Nu hade också 
Emeth förstått: 
 
- Vad mor gör är alltid det rätta! -  har varit hans valspråk livet igenom.   
Han apporterade morot nummer två och åt upp den, han också. Jag 
trodde knappt mina ögon. Men efter den dagen har båda utan protester 
börjat äta morot som mellanmål och godis. Inte lika populärt som pep-
parkakor, men i alla fall... det går ner! 
 
Jag fasar lite inför utställningen i Stockholm. Att ensam hantera två 
glennar som gärna attackerar en rottweiler eller en grand danois är inte 
alldeles enkelt. Vid  Växjöutställningen fick jag hjälp av Karl-Erik 
Smedstad som rest dit bara för vår skull. För det var jag honom oänd-
ligt tacksam.  
 
Men trots allt lyckades Emeth sprida kaos omkring sig. Han stjälpte ut 
innehållet ur min stora axelväska: trimgrejor, foton, plånbok och plast-
påsar, och när jag böjde mig ner för att städa sprack mitt sista par jeans 
tvärsöver baken – inte alls där det är modernt att ha trasiga jeans. Un-
der tiden lyckades Emeth dra ner min jacka på golvet och sätta sig på 
den som en surikat på spaning.  
 
Gwendolyn tyckte det var så stökigt att hon hoppade upp i mitt knä. 
Och där satt jag och undrade hur jag överhuvudtaget skulle kunna gå 
in i ringen. Nå, det var bara att låtsas som det regnade! Det var hur 
som helst inte jag som skulle bli bedömd. 
         
Marianne Ahrne     
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Kennel Glenstars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tirhogar Eamond the Moon Rocket  

 
Rocky är en av Skandinaviens mest framgångsrika avelshanar genom tiderna. 

 
 Följande avkommor har blivit champions: 
             SE UCH, DK UCH: Bowler Hat’s Boogie Woogie  
             SE UCH, SE VCH: Bowler Hat’s Foxtrot  
             SE UCH: Bowler Hat’s Jitterbugg, Bowler Hat’s Lindy Hop, Bowler Hat’s Twist 
             SE VCH: Bowler Hat’s Gavott  
             N UCH: Cha's Thelmine O'Dorethy  

 
Avkommor i Norge och Danmark har ännu inte nått tillräcklig ålder för championat. 

 
Rocky är en trevlig kille som älskar människor, stora och små,  

sin familj och sin hundflock. 
 

Var noggrann när Du planerar Din avel.  
Ring gärna och diskutera lämpliga kombinationer! 

 
 
 
 

Kennel Glenstars var den första inom rasen i hela Skandinavien, 
 och jag har erfarenhet från både mina egna linjer och de irländska kennlarna. 

 
Annette Andersson, Hunneberga 1702,  241 64 Harlösa 
E mail annette@adeheimer.se  telefon 070  790 42 33 
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September 

Fotograf:  

Elsa Svensson 

Oktober 

Fotograf:  

Karl Smedstad 

 

Vinnarbilder till almanackan 2019 
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Novem-
ber 

Fotograf:  

Ing-Marie   
Alfredsson 

 

Vinnarbilder till almanackan 2019 

Fortsätt skicka in bilder till almanackan.  
Glöm inte skriva vem som tagit bilden! 
Skicka direkt till: webmaster@saigit.se 

December 

Fotograf:  

OKÄND 
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Hagrids allergiutredning 

Hej och tack till er som hörde av er kring allergier. Efter mat-     
allergidiet så kunde vi konstatera att klåda i öron och kring nos 
fanns kvar. Då uteslöt man att Hagrid skulle vara födoallergisk. 

Istället genomfördes ett pricktest med minst 20 sprutor. Hagrid 
fick en rolig spruta och var helt oberörd av rakning och rutning 
och stick. Men det blev absolut ingen reaktion på testerna. Ett 
blodprov togs också och efter någon vecka kom resultatet. 

Hagrid är allergisk mot förrådskvalster! 

Vi har bytt foder till ett som har färre ingredienser, ett mer rent 
foder för en del kvalster kommer med vid tillverkning. Men det 
huvudsakliga är att ta fram ett vaccin som jag kommer att ge en 
gång i månaden. Då kommer han att bli tolerant mot de små li-
ven och leva utan besvär i resten av sitt långa och i övrigt fullt 
friska liv!   

 God jul och Gott nytt / omslagskillen HAGRID och matte 

VILL DU SOM MEDLEM TA DEL AV  

STYRELSEPROTOKOLL? 

Kontakta sekreteraren som skickar önskat (justerat) protokoll, 

antingen per mail (kostnadsfritt), eller per post  

(till självkostnadspris). 

Om du vill kan du prenumerera på alla framtida protokoll via mail. 
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     NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN KOMMER  

I BÖRJAN AV MARS! 

SKICKA IN MATERIAL TILL  

glenbiten@saigit.se 

SENAST DEN 25e FEBRUARI!                            

 

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.  

Du får ha signatur i tidningen men måste då bifoga namn och adress. 

 

 

 

    

Hej alla Glenbitna! 

Vi som sä er ihop den här dningen, Pernilla och Ylva, 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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Text: Helena Frögéli, Åsa Lindholm 

 

Beteende och personlighetsbeskrivning hund 
– också för din hund! 
 
Beteende‐och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är Svenska Kennel‐

klubbens egen mentalbeskrivning. Den är u ormad för a  passa alla 

hundar och raser och har en god koppling ll våra hundars vardagsbete‐

ende. Idag har runt 16000 hundägare gå  BPH med sin hund – gör det 

du också! 

”Det var jä eroligt, jag trodde inte a  min hund var så modig!”, ”Oj, vad 

glad hon blev när testledaren lockade på henne”, ”Min hund är en cool 

typ – nu vet jag a  det stämmer!”, ”Min hund är ibland lite ängslig, men 

hon blir trygg nära mig”.  

Ja, många av de hundägare som går BPH med sina hundar upplever det 

som en både rolig och lärorik stund llsammans. Ibland visar hunden si‐

dor man inte hade en aning om, andra gånger får man bekrä at det man 

har se  hemmavid. 

BPH beskriver hundens egenskaper och beteenden. Hunden och hundä‐

garen går llsammans en bana med olika moment sam digt som hun‐

dens reak oner noteras av en beskrivare som för in sina iak agelser i e  

protokoll. Ingen träning eller förkunskaper behövs, varken hos hunden 

eller hundägaren. 
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BPH‐beskrivningen ser exakt likadan ut för alla hundar. I protokollet för BPH 

beskrivs hundens intensitet i reak onen i de olika momenten, ibland också 

hur länge hunden agerar. Däremot görs ingen som helst värdering av vad 

som är bra, mindre bra eller rentav dåligt. På vilken nivå, det vill säga med 

vilken intensitet och med vilket intresse en hund av en viss ras helst bör rea‐

gera och agera, är special‐ och rasklubbens, uppfödarnas och hundägarnas 

uppgi  a  diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad som 

är rä  eller fel. Hundraser ska vara olika ‐  inom våra raser finns en unik vari‐

a on! 

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, innebär a  vi får ökad 

kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom 

skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för 

avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bä re, ll exem‐

pel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske 

behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring ll 

uppträdande och agerande som uppfa as som krävande eller oönskade hos 

en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del inform‐

a on.  

I SKK e‐tjänst Hunddata noteras a  beskrivningen är genomförd. Din hunds 

hela resultatet hi ar du i e‐tjänsten SKK Avelsdata.  

BPH gör du som vill veta mer om din hund! För din rasklubb och för avelsar‐

betet i just din ras är varje hund som deltar vik g!    

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph 
 

FILMEN OM BPH 

 I Filmen om BPH får du se samtliga moment, möta hundägare och deras 

hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar. Gå in på 

www.skk.se/bph och a på Filmen om BPH. 
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Omslagsfoto 


