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Ordförandes rader 

E  ny  Glenår tar sin början, i väntan på våren har vintern slagit bakut och 
täckt allt och alla med massor av snö. Glennarna njuter i fulla drag av snön. 

SAIGIT’s årsmöte hölls i år, för första gången, digitalt. Vilket gjorde a  fler 
medlemmar kunde medverka. 

Redan nu kan ni börja planera för sommarens stora begivenhet, SAIGIT’s 
årliga utställning den 21 juli. I år går den av stapeln i Västerås. Apropå det 
anordnar klubben e  webbinarium om pälsvård, i slutet av mars. Där kan 
ni få ps på hur ni sköter glenpälsen på bästa sä . 

VI har nå s av det sorgliga beskedet, a  SAIGIT’S digare ordförande Lars 
Adenby har gå  bort e er en ds sjukdom. 

Helen 
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ÅRSMÖTEÊSAIGITÊ25ÊFEBRUARIÊ2023 

ÅrsmötetÊvarÊiÊårÊdigitaltÊförÊattÊgeÊflerÊmedlemmarÊmöjlighetÊattÊdeltaga.Ê
MötetÊhadeÊföregåttsÊavÊtvåÊträningstillfällenÊförÊdemÊsomÊvarÊovanaÊvidÊ
digitalaÊmöten. 

TolvÊröstberättigadeÊmedlemmarÊdeltogÊiÊmötet,ÊsomÊleddesÊförtjänstfulltÊavÊ
denÊvaldeÊmötesordförandenÊPerÊTamm.Ê 

StyrelsensÊverksamhetsberättelseÊochÊbalans-ÊochÊresultaträkningÊgicksÊ
igenom,ÊochÊstyrelsenÊbeviljadesÊansvarsfrihetÊförÊverksamhetsåretÊ2022. 

VerksamhetsplanenÊförÊ2023Êpresenterades,ÊochÊmötetÊbeslutadeÊiÊenlighetÊ
medÊstyrelsensÊförslag. 

MötetÊbeslutadeÊomÊoförändradeÊmedlemsavgifterÊförÊkommandeÊverksam-
hetsår,ÊochÊenÊrambudgetÊförÊ2023ÊiÊenlighetÊmedÊstyrelsensÊförslag. 

ValÊavÊordförande,ÊordinarieÊledamöterÊochÊsuppleanterÊiÊstyrelsenÊpresentera-
des,ÊochÊårsmötetÊbeslutadeÊenligtÊvalberedningensÊförslag: 

Ordförande  HelenÊEriksson omvalÊ1Êår 
OrdinarieÊledamot KarlÊSmedstad omvalÊ2Êår 
OrdinarieÊledamotÊ LisaÊBeste omvalÊ2Êår 
SuppleantÊ1 LindaÊAndersson      nyvalÊÊ1Êår 

OrdinarieÊledamöterÊAnnicaÊBladh-JacobssonÊochÊIngridÊWennerhagÊharÊ1ÊårÊ
kvarÊavÊsinaÊrespektiveÊmandatperioder. 

EnligtÊvalberedningensÊförslagÊvaldeÊmötet: 

Revisor  Rose-MarieÊNilsson omvalÊ1Êår 
Revisor  MonicaÊLindholm  nyvalÊÊ1Êår 
Revisorssuppleant IngerÊFranzén omvalÊ1Êår 

MötetsÊförslagÊtillÊvalÊavÊvalberedningÊgodkändes: 

MarianneÊHiljding, sammankallande  nyvalÊÊ1Êår 
SuzanneÊWilliamsÊharÊettÊårÊkvarÊavÊsinÊmandatperiod 

ÅrsmötetÊgavÊstyrelsenÊiÊuppdragÊattÊkontaktaÊSvTeKÊangåendeÊmöjlighetenÊ
attÊändraÊklubbensÊstadgarÊförÊattÊreduceraÊkravetÊpåÊantaletÊvaldaÊrevisors-
suppleanterÊtillÊminstÊ1ÊsamtÊantaletÊvaldaÊmedlemmarÊtillÊvalberedningenÊtillÊ
minstÊ2. 

SuzanneÊWilliamsÊredogjordeÊförÊsinÊmotionÊtillÊårsmötet,ÊvilkenÊgälldeÊettÊ
förslagÊattÊinrättaÊettÊprisÊtillÊenÊBästaÊValpÊtillÊÅretsÊGlenÊ2023ÊförÊattÊ
uppmuntraÊnyaÊvalpägareÊattÊvisaÊsinÊglen. 
StyrelsenÊyrkadeÊavslag,ÊeftersomÊdetÊansesÊpraktisktÊogenomförbart,ÊdåÊ
tävlingsresultatÊförÊvalparÊinteÊärÊofficiella. 
MotionenÊavslogs,ÊmenÊårsmötetÊvaldeÊattÊgeÊstyrelsenÊuppdragetÊattÊtaÊ
uppÊmotionenÊtillÊnästaÊårsmöte,ÊdåÊSKKÊförhoppningsvisÊharÊgenomförtÊ
möjlighetenÊattÊregistreraÊresultatÊförÊvalparÊdigitalt. /ÊKarlÊSmedstadÊ 
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Linda Andersson – ny suppleant i SAIGIT:s styrelse 

IÊsambandÊmedÊårsmötetÊ25ÊfebruariÊvaldeÊklubbenÊinÊLindaÊAnderssonÊsomÊnyÊ
suppleantÊiÊstyrelsen.ÊHärÊpresenterarÊhonÊsig. 

Hej! 

Linda heter jag och äger min första glen, Bernard, som är 1,5 år. 

Jag är sjukpensionär sen några år llbaka men jobbade innan som väktare/
skyddsvakt/larmoperatör. 

Vi bor på landet utanför Uppsala och 
spenderar somrarna i familjens stuga på 
en ö i Hälsingland. E  litet paradis där 
jag slappnar av och Bernard rymmer ll 
grannarna så fort han får chansen. 

Jag har ha  hund i över 20 år och sista 
innan Bernard var en Jack Russell som 
blev 16,5 år. 

Varför intresset kom för just glen var för 
a  de verkade ha en underbar person-
lighet som passade in i mi  liv av det jag 
läste, e  utseende som charmar samt 
a  jag hade turen a  träffa några indivi-
der som bekrä ade allt jag läst och 
hoppats på. 

Intresse finns för träning med hund på 
olika sä  men jag har aldrig ha  planer 
på a  tävla. Vi tränar som en rolig 
ak vitet llsammans. 

Jag har spårat lite innan, på nybörjar 
nivå, och med en glen som visade sig ha 
e  stort jak ntresse lutar det åt a  
testa på viltspår eller e ersök. 
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Webbinarium om glennens päls

Torsdagen den 30 mars klockan 19-20 anordnar SAIGIT det första 
webbinariet i en serie träffar online om vår fina ras.  

Det första temat blir glennarnas päls. 

Vad är speciellt med glennens päls? Vilken kam/borste är bäst? Hur trim-
mar man en glen? Vad behöver man för redskap då? 

Webbinariet är öppet för alla medlemmar i SAIGIT. Var med och lyssna, 
diskutera och ställ frågor.  

Har du en päls-anekdot? Den vill vi höra! 

Vi kommer troligtvis a  använda Zoom som mötespla orm. 

Medverkande: Annica Bladh-Jacobsson och Ylva Meyer 

Moderator: Lisa Beste 

Anmäl dig ll Lisa Beste: lisa@beste.se senast 29 mars så kommer du a  
få en länk ll träffen via mejl den 30 mars. 
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Hej alla glenälskare

i Sverige, nu kommer vi. Det sa vi när vi lämnade vårt hem i Tyskland för 
all d. Och här är vi nu. 
Vi, det är Olaf, Silke och vår hund Calimero, en 5,5 årig glenhane. 
Vi fly ade ll Sverige förra året i juli och först bodde vi i Oskarshamn. 
Sedan vi köpte e  hus i Bergkvara, och nu bor vi här sedan den 1 
november. Vi är alla mycket glada a  vi kan leva i Sverige. Först måste vi 
lära oss svenska, men det är inte enkelt a  få en kurs, vi kom ll Sverige 
på semester. Så vi började a  lära oss själva med böcker, förlåt våra 
misstag. Men vi försöker skriva en liten text så a  ni kan lära känna oss. 
Och snart ska vi gå en kurs i svenska, det blir jä ebra! 

Calimero och vi hade vår första utställning i Sverige i Växjö den 5 novem-
ber och Calimero blev svensk utställningschampion. Jä ebra!!!!! Han är 
tysk, österrikisk, nederländsk, schweizisk och interna onell utställnings-
champion också. Vi tre gillar a  gå på utställningar, då kan man träffa 
sina vänner, och för Calimero, naturligtvis framför allt, andra hundar. Vi 
kan gå runt på mässan och a vad Calimero kan behöva. Nya leksaker, 
hundgodis, något ny  koppel? Det är spännande för Calimero a  a 
och prova alla nya saker. Han gillar självklart a  hjälpa ll med inköpen. 

Calimero är stolt pappa ll 11 valpar med två kar, från Österrike och 
Tyskland. Det var så trevligt för oss a  hjälpa ll a  bevara denna säll-
synta hundras. Alla valpar fick bra hem och vi fick många foton och 
videor av de små. Vi skulle vilja ha en hund ll, men tyvärr, det fungerar 
inte med en okastrerad hund. Så här njuter vi av livet med Calimero. 
Han har en stor trädgård runt huset och vi kan gå fina promenader längs 
Östersjön. 

Calimero går för närvarande i hundskola och vi kan arbeta mer llsam-
mans igen. Det är bra, Calimero lär sig gärna nya kommandon och a  
samspela med oss. Framför allt lär han sig a  hantera andra okastrerade 
hanhundar med självförtroende. 
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Nu väntar vi på våren och sommaren, då kan Calimero lägga sig ner framför 
y erdörren och observera livet runt omkring. Vi måste gå alla vägar i skogen 
och längs Östersjön som vi ännu inte känner ll. Och vi måste lära känna 
Sverige ännu bä re. Vi har for arande mycket a  göra i Sverige!!! 

Silke och Olaf Meyer 

NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN KOMMER I JUNI 
SKICKA IN MATERIAL TILL  

glenbiten@saigit.se 
SENAST DEN 15e 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. 
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vi gratulerar vinnarna i 
årets irish glen of imaal terrier 2022 

… OCH 2022 ÅRS SVENSKA CHAMPION 
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Bowler Hat’s Boggie Woogie (Smilla) 

STÄLLNINGEN I  
ÅRETS IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 

2023
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LARSÊADENBY 
OrdförandeÊiÊSAIGITÊ2017–2019Ê 

ÅrÊ2017ÊfickÊjagÊförtroendetÊattÊbliÊsekreterareÊiÊSAIGIT,ÊochÊ
sammaÊårÊvaldesÊLarsÊAdenbyÊtillÊklubbensÊnyaÊordförande.ÊPåÊ
såÊsättÊfickÊjagÊförmånenÊattÊarbetaÊtillsammansÊmedÊLarsÊochÊ
taÊdelÊavÊhansÊstoraÊerfarenhetÊavÊhundvärlden.ÊJagÊfickÊocksåÊ
läraÊkännaÊAnnetteÊsamtÊallaÊdeÊglennarÊsomÊingickÊiÊfamiljen.Ê
ViÊblevÊgodaÊvänner,ÊochÊjagÊhälsadeÊpåÊiÊHarlösaÊvidÊfleraÊtill-
fällen.ÊEnÊgångÊskulleÊLarsÊbjudaÊpåÊlunch,ÊochÊunderÊtidenÊ
trängdesÊAnnette,ÊjagÊochÊtvåÊglennarÊiÊsammaÊsoffa.ÊGlennarÊ
upptarÊstorÊsoffplats!ÊEnÊannanÊgångÊfickÊjagÊmedÊmigÊhemÊettÊ
halvtÊlammÊfrånÊLarsÊgrannbonde. 
PåÊklubbensÊofficiellaÊutställningÊiÊEskilstunaÊ2021ÊvarÊbådeÊ
AnnetteÊochÊLarsÊdär,ÊochÊdåÊfickÊviÊvetaÊattÊLarsÊvarÊallvarligtÊ
sjuk. 
SistaÊgångenÊjagÊpratadeÊmedÊLarsÊvarÊjagÊpåÊStockholmsÊ
HundmässaÊiÊdecemberÊ2022.ÊHanÊringdeÊmigÊdåÊförÊattÊbe-
rättaÊattÊhanÊochÊAnnetteÊskulleÊfåÊenÊnyÊglenÊfrånÊIrland,ÊenÊ
ungÊdam,ÊsomÊLarsÊsågÊmycketÊframÊemotÊattÊfåÊläraÊkänna.Ê
DetÊblevÊemellertidÊinteÊså,ÊeftersomÊLarsÊhastigtÊavledÊdenÊ30Ê
januariÊiÊår.ÊLarsÊvarÊenÊmycketÊhängivenÊhundperson,ÊsomÊviÊ
allaÊkommerÊattÊsakna. 

KarlÊSmedstadÊÊÊ 

AnnetteÊochÊLarsÊAdenbyÊdemonstrerarÊtrimningÊavÊenÊglenÊpåÊ
klubbensÊårsmöteÊiÊFalkenbergÊ2018 
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TILL MINNE AV LARS ADENBY 

Lars Adenby var en känd och uppska ad domare som varit engagerad 
i hundvärlden sedan unga år. Redan som 13-åring fick han sin första 
hund och har, genom åren, varit ak v inom raserna Welsh terrier, 
Bedlington terrier, Bichon frisé och Dansk-svensk gårdshund. Under 
si  kennelnamn Adens födde han upp många framgångsrika Welsh 
terriers av vilka åtskilliga blev svenska och interna onella champions. 
Lars var också under flera år ordförande i Svenska Domarföreningen. 

I privatlivet var Lars egenföretagare inom annonsbranschen, men 
1983 blev han auktoriserad hunddomare och lade sedan mycket d 
på si  uppdrag. Han dömde över 250 raser och hade hela världen 
som si  arbetsfält. Lars var all d trevlig och hjälpsam i domarringen, 
både mot utställare och hundar. Själv en mycket skicklig trimmare, 
klippare och handler gav han gärna goda råd åt nybörjare vilket varmt 
uppska ades.  

Under senare år blev han också ak v inom Glenvärlden genom a  
han och Anne e Andersson gi e sig. Det gjorde också a  vi fick ll-
gång ll en skicklig glendomare, vilket vi inte är bortskämda med i vår 
lilla ras.  

På fri den ägnade sig Lars gärna åt golf och priva lygning. Vi, och 
stora delar av Hundsverige, kommer a  sakna honom. 

Ylva Meyer 
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SommarensÊofficiellaÊrasutställning 

Tiden flyger, snart är det sommar och dags igen för vår nationella 
rasutställning fredagen den 21 juli i Västerås. 

LäsÊmerÊomÊutställningenÊpåÊnästaÊsida! 

!!OBS!!OBS!!OBS!! 

Förutom vår egen utställning finns ytterligare två chanser att tävla 
och få meriter under en enda helg i samma område. 

*ÊWästmanlandsÊKK har internationell utställning 22-23 juli 
      i Västerås, där terriergruppen tävlar lördagen den 22 juli. 
*ÊStockholmsÊKK har Nordic Dog Show 22-23 juli i Märsta,

 där terriergruppen tävlar söndagen den 23 juli 

ÄvenÊduÊsomÊinteÊtänkerÊställaÊutÊdinÊhundÊärÊmycketÊvälkommenÊtillÊutställningen,Ê 
medÊellerÊutanÊhund,ÊförÊattÊträffaÊandraÊglenägareÊochÊglennar.Ê 



15 

INBJUDAN 

 TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING AV 
 IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER  

 i VÄSTERÅS fredagen den 21 juli 2022 klockan 14:00 

Arrangör och utställningsplats 
The Swedish Associa on of the Irish Glen of Imaal Terrier 

Plats: Uteplan hos Västerås Kennelklubb, Ekeberga, Västerås 

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 inom kort på hemsidan 
www.saigit.se under fliken Utställning. 

Internetanmälan öppnar lördagen den 15 april kl 12.00 

Sista anmälnings- och betalningsdag 
Vid internetanmälan: Måndagen den 19 juni  

Vid anmälan per post: Brevet ska vara poststämplat senast 16 juni 
Obs! Anmälan är gil g enbart vid sam digt betalning. 

VidÊinställdÊtävlingÊpÊgÊaÊnyaÊcoronarestrik onerÊelÊdyl 
ellerÊall örÊfåÊanmäldaÊhundarÊbetalasÊanmälningsavgi enÊ llbaka. 

Domare (med reserva on för ändringar) 
Inger Hansson 

Hjärtligt välkomna på utställning! 
Styrelsen för SAIGIT 
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Sammanfattning av SKK’s avelskonferens 

Helgen den 12-13 november deltog jag i SKK’s årliga avelskonferens som i 
år handlade om genetk, inavelsgrad och genetisk variation. Ett ack så viktigt 
ämne för vår ras där vi brottas med att det är en numerärt liten ras, men 
även i de numerärt stora raserna finns problemet. 

Helgen bjöd på avancerad genetik på forskarnivå till lite mer lättbegriplig 
uppfödarnivå. Helt klart är genetik både intressant och komplicerat, man 
kan ju önska att det en dag kommer gentester för att enkelt kunna göra de 
bästa kombinationerna rent genetiskt,  

Nåväl, vad har vi som uppfödare och hundägare för nytta av den här kun-
skapen? Man kan dystert konstatera att inavelsgraden ökar över tid, dvs ju 
längre bak vi tittar i stamtavlorna ju högre är inavelsgraden, fakta vi inte 
kommer ifrån. Det vi kan göra är att undvika de flaskhalsar som uppstår när 
få individer används i avel, vi förlorar genetisk variation och till skillnad 
från positiv och negativ selektion förlorar vi variation över hela arvsmassan 
(alltså vissa gener kommer för alltid vara förlorade). 

Det vi bör sträva efter är att få fler individer i avel, att vi får fler unika kom-
binationer. Det som händer nu är enkelt så att om det föds två kullar med 
fem valpar i varje är det oftast bara en valp ur varje kombination som går 
vidare i avel och vi har då förlorat den genetiska variationen från övriga 
hundar, Det vanligaste problemet är att en hanhund får för många kullar/
valpar sett till den totala populationen.  

Här behöver man verkligen ta sig en funderare på hur man väljer ut sitt 
avelsmaterial, är utställningsmeriter det viktigaste? Vad vill vi uppnå med 
avel? Avlar vi för meriter eller avlar vi för att nästkommande generationer 
ska få njuta av vår underbara ras? Ska vi ”leta fel” med gentester för pro-
blem vi inte har i rasen i dagsläget? Risken är stor att vi utesluter ännu fler 
hundar ur avel och i långa loppet får andra problem att brottas med. I 
dagsläget erbjuds ofta en rad DNA-tester när vi skickar våra prov för PRA 
CDR, man ska dock vara medveten om att de övriga testerna inte är 
specifika för vår ras samt att OM det skulle visa på en defekt (som inte är 
100% säker) ska den individen inte användas i avel. Kanske är det så att vi 
biter oss själva i svansen för att vi vill väl? 
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På våra raster dök det upp en hel del intressanta samtal mellan deltagarna, bl a 
pratade jag med en Irländsk varghundsägare från Norge, som gjort en gigan-
tisk databas för varghundarna över hela världen (jag TROR han sa att 96% av 
ALLA varghundars stamtavlor fanns samlade i databasen). Jag påtalade att det 
blir vanligare och vanligare att hanhundar i Sverige kastreras, han var helt 
chockad och undrade hur det kom sig att hanhundarna var så sjuka i vår ras ... 
I Norge finns det inte en veterinär som kastrerar om det inte är pga sjukdom, 
det är inte lagligt ens. Norsk djurskyddslag och svensk djurskyddslag är ganska 
lika formulerad så att ”icke nödvändiga operativa ingrepp” inte är tillåtet, men 
tolkningen är uppenbarligen inte densamma. Prostatacancer, testikelcancer och 
testikelomvridning är ungefär det som räknas som nödvändiga operativa 
ingrepp i Norge. Inte dagis, löptikar, översexualitet eller ens 
hanhundsbeteenden är godkända anledningar,  

Vi avrundade helgen med att lyssna på SKK VISION 2030. Ett spännande 
arbete som fortfarande inte är helt färdigt för presentation. En arbetsgrupp från 
SKK tittar på vilka utmaningar som finns i framtiden, för SKK som 
organisation, för oss rasklubbar, för oss uppfödare och oss hundägare. Hur 
kommer samhället se ut? Vilka krav ställs på våra hundar? Vilka förväntningar 
har vi på SKK, på specialklubbar, på rasklubbar? Går det att förenkla? Vi får se 
i höst när arbetet är färdigställt vad de kommer fram till. 

Glöm nu inte att ge er hund en extra kram, han eller hon är alldeles unik!  

Kanske även ta en funderare på om inte just DIN alldeles perfekta glen skulle 

ha en kull valpar efter sig😉  

/ Vid tangenterna Annica 
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Månadens bild Februari 

Foto: Åsa Finell 

Foto: Suzanne Williams 

  Vinnande bilder till almanackan 2024

Månadens bild Januari 



19 

 

   

Januari månad 
Fotograf: Ingrid Filipsson 

  

Februari månad 
Fotograf: Ingela Ryhede 

  

Mars månad 
Fotograf: Jesper Lind 

  

   

April månad 
Fotograf: Marianne Ahrne 

Maj månad 
Fotograf: Marianne Ahrne 

Juni månad 
Fotograf: Richard W 

   

Juli månad 
Fotograf: Diana von Rosen 

Augusti månad 
Fotograf: Monica Lindholm 

September månad 
Fotograf: Monica Lindholm 

   

Oktober månad 
Fotograf:  

Ann-Christin Verlemyr 

November månad 
Fotograf: Richard W  

December månad 
Fotograf: Marianne Ahrne 

FÖRÊ10ÊÅRÊSEDANÊ…Ê2013ÊÅRSÊALMANACKA 
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