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Bilder till Almanackan 

Årets Glen 

Glenmonter på mässa 

Terrierarrangemang!  

Terrier-SM Viltspår 

Cirkus Meyer & Eriksson

Framsida: Siri, fotograf Ing-Marie Alfredsson 

Baksida: Fotograf Ylva Meyer 



ORDFÖRANDES RADER 

Först och främst vill jag tacka alla, som kom till 
SAIGIT’s utställning i Uppsala! 

 Till er som valde att ställa ut era hundar, ni som kom 
för att hjälpa till att sätta upp tält med mera och till er 
som kom för att dela dagen med oss andra.  

Det betyder mycket för klubben att så många visar 
intresse och engagerar sig i klubbens olika aktiviteter.  

Fler aktiviteter blir det under hösten. Bland annat en 
Glenträff i Timrå. Håll er uppdaterade på hemsidan så 
ni inte missar något spännande! 

Missa inte heller vår rasmonter på Stockholms 
Hundmässa i december! Kanske ses vi då. 

Helen 
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UTSTÄLLNINGEN I UPPSALA 

Trots he an denna utställningsdag i Uppsala fungerade allt bra. 

Hundarna klarade de a med bravur. 

Domare var rasspecialisten Nicholas White från Irland. Han tog sig, 

med go  handlag, d med bedömningen av varje hund. 

Ringsekreterare var Anneli Sundkvist, hon vägledde utställarna i 

ringen föredömligt. 

Domaren Nicholas White valde den finskägda unghunden Gleann 

True Trickster ll utställningens vackraste hund och därmed BEST IN 

SHOW 1. Den svenskägda champion ken Gleann Nice Midsummer 

Aurora blev BEST IN SHOW 2.  

BEST IN SHOW-VALP med Hederspris blev Overijse One Crazy 
Summer. 

 / Helen 
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Uppsala  21 Juli 2022  

BIS-1 och BIS-2.Foto: Arne Wennerhag 

BIS-valp. Foto: Arne Wennerhag 
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He  men roligt på Saigits officiella utställning  

Tänk a  vi lyckades pricka in den varmaste dagen i Sverige på 75 år, när vi 
valde 21 juli för Saigits officiella utställning 2022. 

Tio glennar blev bedömda av domaren Nicholas White från Irland. Det var 
speciellt roligt a  han kunde vara med, e ersom han har så lång erfarenhet 
av a  vara domare och uppfödare av vår ras. 

Y erligare fem hundar var på plats som åskådare. Vi hade hyrt in oss på en av 
Sunnersta AIF:s fotbollsplaner i Uppsala, och som tur var fanns det en hel del 
stora träd in ll planen där människor och hundar kunde söka skydd mot den 
stekande solen. 

Styrelsen och e  antal andra medlemmar i SAIGIT samlades på plats några 
mmar innan utställningen och sa e upp domartält, bar bord och stolar och 

gjorde i ordning utställningsringen, sekretariatet och klubbshoppen. Vi anade 
redan då a  det skulle bli en rik gt varm dag. På nyheterna talades det ll 
och med om a  det kunde bli e  ny  värmerekord, men rik gt så he  blev 
det inte. 

Vid kontrollen av vaccina onsintyget fick alla utställarna en ”goodie bag” för 
hund och ägare. Anneli Sundkvist gjorde en fin insats som ringsekreterare. 
Både människor och hundar blev nog rä  så trö a och småsnurriga av vär-
men. Till utställningen i Västerås 2023 ska vi beställa omkring 20 grader, 
fläktande vindar och växlande molnighet. 

Domaren kollar Lucy som blev BIS-2 på utställningen    Foto: Arne Wennerhag 
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På kvällen gick vi på restaurang 

E er utställningen, när vi packat ner tält och annat, träffades utställare, 
domare och gäster på en restaurang i närheten.  

”Kan man ha med sig hund på restaurangen?” 

”Det går jä ebra a  ta med sig hund.” 

Vad vi inte nämnde, när vi bokade bord för 19 personer, var a  vi ville ta 
med oss upp emot e  otal glennar. Det kanske låter som e  riskprojekt, 
men faktum är a  hela dagen flöt på fint med hundarna. Då och då under 
utställningen drog någon i gång en kör av skällande, men på det hela taget 
var det förvånansvärt lugnt. Och på restaurangen gick det också jä ebra, vi 
fick e  långbord utomhus där vi kunde si a och njuta av sällskapet, prat om 
glennar, god mat och en härlig utsikt över Mälaren. De flesta andra 
gästerna märkte nog inte ens a  det låg e  antal trö a hundar under 
bordet och vilade e er dagens begivenheter. 

Text: Lisa Beste 
Foto: Arne Wennerhag 

E er utställningen blev det uppställning för e  gruppfoto. Foto: Arne Wennerhag 
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Uppställning i bästa tikklass. Foto: Arne Wennerhag 

Bedömning av Hilda, med matte Anneli Dillmar. Foto: Arne Wennerhag 
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Domare Nicolas White och ringsekreterare Anneli Sundkvist. Foto: Arne Wennerhag 

Marianne och Ken Högström med sin glentik Isa. Foto: Karl Smedstad 
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Sista uppgörelsen - BIR eller BIS?           Foto: Arne Wennerhag 

Gleann Verbose Rose (Siri)      Foto: Arne Wennerhag 
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RESULTAT 

FRÅN OFFICIELL UTSTÄLLNING AV 
 IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 

i UPPSALA torsdagen den 21 juli 2022 

********************************************************** 

HANAR 

UKL: FI11072/21 Gleann True Trickster     

Excellent, UKK1, CK, BHKL1, CERT, BIR/BIS1  

CHKL: FI26579/15 Gleann Eager Edgar 

Excellent, CHKK1, CK, BHKL2  

TIKAR 

VALPKL: SE12060/2022 Overijse One Crazy Summer 
BIS-valp1, HP 

JUNKL: SE60240/2021 Gleann Verbose Rose 
Excellent, JUNKK1, CK, BTKL4

JUNKL: SE42566/2021 Mimi 
Good 

ÖKL: SE25250/2017 Feradach Finnithe of the Tsamhraidh 

Excellent, ÖKK1, CK, BTKL2, CERT  

ÖKL: SE25249/2017 Feradach An‐Sheide of the Earach 

Excellent, ÖKK2, CK, BTKL3, R‐CERT  

ÖKL: SE25248/2017 Feradach Lubaigh of the Cailleoc 

Excellent, ÖKK3, CK 

ÖKL: SE20548/2018 Hilda 

Very good, ÖKK4 

CHKL: SE52995/2019 Gleann Nice Midsummer Aurora    
Excellent, CHKK1, CK, BTKL1, BIM/BIS2 
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Välkommen på glenträff i Timrå 

Lördagen den 24 september klockan 10:30  

träffas vi vid skulpturen Y:et i Timrå. 

Vi ses på bilparkeringen och tar några bilder framför 

skulpturen. Efter det kör vi genom rondellen till natur-
reservatet intill Timrå Brukshundsklubb och går längs vattnet 

till stranden där vi kan doppa tassar och fötter i vattnet. 

Efter det går vi tillbaka och fikar.  

Suzanne Williams ordnar med fika, därför behöver du  

anmäla dig till henne i ett sms: 070‐230 25 03. 

 Sms:a henne även om du har frågor. 

Ta med stolar, bra skor och vatten till hundarna. 

VÄLKOMNA!

Skulpturen Y:et ligger i närheten av E4:an, där vägen passerar 

Sundsvall‐Timrå Airport. Man svänger av från E4:an vid 

kors‐ningen 234, se karta nedan. 
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Rapport från Glenträff på Hovdala slott i Skåne 

19 juni 2022 hade Ingrid Wennerhag bjudit in ll glenträff med promenad på 

Hovdala slo  i Skåne. E ersom väderprognosen hade lovat ruskväder blev det 

endast två tappra glenfamiljer som ll slut samlades på parkeringen i de 

vackra omgivningarna in ll slo et. 

Glenbröderna Ruff och Glen hade inte bry  sig om a  lyssna på väderpresen-

tatören – de var som vanligt lika glada a  ses även om det kom en droppe 

regn då och då i vetepälsarna. Glen hade varit lite krasslig, så det beslöts a  

ta en kortare tur runt slo sområdet och gå en liten bit längs en av vandrings-

lederna i det fina naturområdet runt slo et. 

Det fanns mycket historiska lämningar och byggnader av olika datering a  

a på runt om i området. Borggård, olika slo sbyggnader, stall, kvarn, 

dämmen, bibliotek mm - med llhörande informa onsskyltar. Även dessa 

fakta- och historiespäckade infohöjdpunkter ignorerades av glenbröderna, 

som mest hade fullt upp med a  på glenvis i naturligt samförstånd gå bredvid 

varann och ”prata” i all tysthet, glo på ankorna i dammarna och försöka 

nappa åt sig en eller annan groda i det blöta gräset. 

När alla var färdigpromenerade åt människorna lunch i den mycket trevliga 

slo srestaurangen och ade in på utställningen som fanns en trappa upp: 

David Louveau ”Tekeramikens operfekta skönhet”. Vid det laget so ade hun-

darna maximalt. Tekeramik står generellt inte högt på glennars intresselista, 

hur ’operfekt skön’ keramiken än är. 
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Glen med husse Mar n, Ruff med ma e Ingrid. Inga spöken. 

Eller står det kanske e  sne  ll höger utanför bild…? 

Inte blev vi särskilt blöta ändå på denna träff - det kom inte så 

mycket regn när vi väl var där. Inte sågs några spöken heller. Det 

lär tydligen finnas e  och annat sådant på slo sområdet. Lite 

synd, för Glen hade garanterat velat sä a sin kontrollantstäm-

pel på e  sådant om något behagat visa sig. 

 Men både vi och hundarna hade desto trevligare!  

Tack, Ingrid, för a  du ordnade träffen! 
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Månadens bild maj 

Månadens bild juni 

FOTOGRAF: Arne Wennerhag

Vinnande bidrag till Almanackan 2023 

FOTOGRAF: Marianne Ahrne  
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FOTOGRAF: Suzanne Williams

Månadens bild juli 

Månadens bild augusti 

FOTOGRAF: Karl Smedstad
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STÄLLNINGEN I  
ÅRETS IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER  

Gleann Nice Midsummer Aurora (Lucy) 
med ägare Suzanne Williams på SAIGIT:s utställning i Uppsala 
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Gleann Verbose Rose (Siri) 



20 

GLENMONTER PÅ STOCKHOLMS HUNDMÄSSA  
10–11 DECEMBER 2022 

SAIGIT:s rasmonter 2019 

Efter två års uppehåll med anledning av Coronapandemin 
kan SAIGIT nu återigen ha en rasmonter på Stockholms 
Hundmässa i Älvsjö helgen 10–11 december. 
Vi behöver glennar över 9 månader och entusiastiska glen-
mattar och -hussar i alla åldrar, som vill hjälpa till med be-
manning av montrarna några timmar, en eller flera dagar. 
Ju fler desto bättre och roligare! Unna dig nöjet att vara 
med! Samtidigt får du uppleva glädjen hos besökare på 
utställningen som lär känna vår underbara ras - the Irish 
Glen of Imaal terrier. 
Hör gärna av dig till mig, om du kan tänka dig ställa upp, så 
kan jag berätta mer. 

Med vänlig hälsning 
Karl Smedstad 

sekreterare SAIGIT 
karlsmedstad@hotmail.com 

Telefon: 0733 664 916  
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TILL SAIGITS MEDLEMMAR 

FRÅN ÖSTSVENSKA TERRIERKLUBBEN  

Vi ordnar promenader för alla terriers med ägare i höst 
10 september i Hagaparken 

8 oktober på Kungliga Djurgården 
Kontakta Kerstin Ekegren för info på 072-522 10 25 

Vi ordnar hundkapplöpning 

Söndag 30 oktober anordnar ÖsTek en annorlunda aktivitetsdag.  
Du har chansen att låta din terrier prova på hundkapplöpning!! 

Vi har bokat hundkapplöpningsbanan i Åkersberga 
 med gemensam samling för genomgång kl 11.00. 

Alla hundar får därefter testa att enskilt springa efter en sk släphare cirka 100 meter.  
Efter gemensam fika i deras kafeteria så får hundarna springa ytterligare en gång 

 (eventuellt även en tredje gång beroende på deltagarantalet).  

Maximalt antal deltagare är 20 och deltagaravgiften är 100 kr. 

Anmäl dig senast 20 oktober till Kerstin Ekegren 072-5221025 eller på info@birkahundcenter.se 

Vi har en klubbträff 6 november kl 14.00  
i STOKKs lokaler på Rindögatan 25 där Mia Svärd  

presenterar "Mysteriet med ceskyterriern - en eldsjäl berättar". 
Avgift 100kr, anmälan senast 30 oktober till sekreterare@ostek.org 

Ha en fortsatt trevlig sommar och höst så hoppas jag att vi ses på någon av aktiviteterna! 

Vänliga hälsningar 

Annika Eriksson 

Sekreterare ÖsTek 
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Rapport från terrier-SM i viltspår 2022 
2 juli 2022 höll Svenska Terrieklubben SM-tävlingar i viltspår i trakterna 

kring Vänersborgs Brukshundklubb. I år var reglerna sådana a  varje terrier-

raslubb hade möjlighet a  ta ut två ekipage vardera, under förutsä ning a  

u agna hundar innehade svenskt viltspårschampionat.

Av de två glennar med viltspårschampionat som finns inom SAIGIT hade 

Berit Magnusson med 7-åriga ken Bowler Hat’s Gavo  (’Eira’) möjlighet a  

ställa upp. Så roligt a  vår lilla klubb med våra fåtaliga glennar ännu en 

gång hade deltagare med på SM – tack för det Berit och Eira!  (Brorsan 

Glen, som också gillar spår och klövar, kunde inte vara med denna gång 

e ersom hans ma e envisas med a  försöka utbilda sig ll viltspårsdomare 

och skulle gå med som domarelev under SM:et.) 

Totalt var det 18 terriers av olika modell som slutligen kom ll start den där 

soliga lördagen för a  göra upp om segern via officiellt viltspårsprov i 

öppen-klass. Proven arrangerades och dömdes av Dalslands Dreverklubbs 

domarkår, med Walde Dahlstrand i spetsen. 
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Av 18 startande fick 11 hundar 1:or, 3 st fick 2:or och 4 st fick 0:or i provresul-

tat. (1:a är bäst, 0:a är diskvalificering) 

Trots a  Eira var lite trö  e er löp och skendräk ghet och Berit nyligen opere-

rats, lyckades de båda göra en bra presta on i skogen och fick en 1:a på 

provet. Av de 11 hundar som presterade 1:or placerade sig Eira och Berit 

sedan på 5:e plats i rangordningen i SM:et!  

Och det är inte första gången heller som Berit och Eira visat de utsvängda 

framtassarna i spårskogen – de har deltagit hela 4 gånger totalt på SM och som 

bäst placerat sig på en 2:a plats. 

STORT GRATTIS TILL FINA 5:E PLATSEN PÅ TERRIER-SM I VILTSPÅR 2022,  

BERIT OCH EIRA! 

Men - vem vann, undrar ni kanske? Det gjorde Bubbly Staff Bad Romance, en 

staffordshire bullterrier med ägare/förare Anita Petersson. 2:a kom Allaflox 

Agnes Ni , en irish so  coated wheatenterrier, med ägare/förare Anita 

Karlsson. På 3:e plats kom Hjohoo’s Come Find Hjourself, en cairnterrier, med 

ägare/förare Per-Olof Olsson. (Hela resultatlistan och fler foton finns på 

Svenska Terrierklubbens hemsida.) 

     // Vid pennan och kameran:  Ing-Marie Alfredsson 
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NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN K OMMER I DECEMBER

SKICKA IN MATERIAL TILL : glenbiten@saigit.se 
SENAST DEN  15e november

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 inform-

ation 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.  

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

Hej alla Glenbitna! 

Vi som sä er ihop dningen vill gärna ha både  

uppslag 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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CIRKUS MEYER & ERIKSSON 

På sommarens varmaste dag i det vackra Uppsala gick Saigits årliga utställ-
ning av stapeln! Alla deltagare sve ades när de sa e upp tält, släpade trim-
bord och fiffade sina älsklingar under den strålande solen. Dock hade platsen 
för eventet valts med omsorg av familjen Beste som, när de inte är glenentu-
siaster, är engagerade i fotboll på samma plats. Och visst hade de hi at en, 
åtminstone ll en början, skuggig och skön plats a  inleda utställningen på. 

Utställningen förlöpte väl och vinnare korades ll höger och vänster av vår 
mycket kunnige och sympa ske domare Nicholas White. Mr White har fö  
upp och dömt Glen of Imaal under många år llsammans med sin fru. Han 
hade rest ll gamla Svedala från glennarnas vackra ursprungsland Irland.   
Dagens ringsekreterare var också mycket kompetent och trevlig. En kort se-
kund, förmälde hon e eråt, trodde hon sig dock få  sols ng när hon ropade 
in nästa glen och såg dagens tax komma runt hörnet på domartältet istället. 
Den hon lagt ögonen på var förstås dvärgtaxen Gö n, llhörig ”Cirkus Meyer 
& Eriksson” som har en tendens a  dyka upp här och var. Utställningar, glen-
promenader, matbord och fönstersmygar - allt gör hon ll si  naturliga revir, 
denna y erst glenvana gudinna. Men in i ringen skulle hon icke denna dag i 
alla fall. När tävlandet var över och alla började samla ihop sina pinaler och 
önskade dra sig mot restaurangen började ”Cirkus Meyer & Eriksson” leve-
rera. Enligt planeringen (eh, min fina planering...) var det nu lite extra ak vi-
teter! Vi hade skippat tanken på agilitybana med tanke på värmen men jag, 
som älskar a  göra frågesporter, hade inte förnekat mig denna gång heller. 
Självklart skulle alla vilja gå pspromenad, tänkte jag! Tyvärr hann jag inte få 
upp lapparna innan utställningen utan bad kidsen Beste a  sä a upp frå-
gorna e eråt. Men då var ju alla helt uppfyllda av tanken på oasen en kilo-
meter bort och när jag föreslog a  de först skulle gå en pspromenad i den 
stekande he an såg de an ngen ut a  svimma av bara tanken eller vilja nita 
mig rakt upp och ned. Marianne och Alf förbarmade sig och hjälpte mig a  ta 
ned lapparna igen… 

Jag, som också kände mig trö  och varm, beslöt istället a  ta med mig glen-
narna Halo och Tamry ll det närbelägna hundbadet för e  dopp. Tyvärr 
hade jag inte några badkläder med mig men jag löste de a genom a , helt 
sonika, bada i mina underkläder med en tunn, svart storskjorta ovanpå. Visst 

ade övriga badande lite förvånat på mig när vi käckt klafsade ut i va net 
men det är sådant man får bjuda på. Tillbakatåget kändes dock lite mindre 
bekvämt när storskjortan smetade sig runt min allt annat än nä a lekamen.  
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Det är bara a  hålla huvudet högt och se sig som en sk kroppsak vist, eller 
kanske snarare cirkusens clown… Vår kära ordförande, Helen, gick och små-
fixade bland de kvarlämnade sakerna. E er e  hysteriskt fnissande visar det 
sig a  när hon skulle plocka upp något från marken också lyckats spräcka sina 
byxor. De flesta  som gör så brukar ha e  lite mindre hål a  dölja för omgiv-
ningen. Så icke Helen som i sina städövningar gå  all-in för nu sa  de forna 
byxorna mera som chaps på hennes kropp. Lyckligtvis hade jag själv då sol- 
torkat mig ll någon slags anständighet så Helens mellersta del täcktes med 
viss möda, in i den ganska torra, svarta storskjortan. Ganska snyggt och lite 
avantgarde! 

E er de a följde det sedvanliga skräckmomentet vid varje utställning; rivning 
och hoppackning av tältet… Vi har e  sådant där som, mer eller mindre, reser 
sig själv... Jä ebra! Packar ihop sig själv gör det däremot icke… Helen och jag 
brukar bli osams redan e er fem minuter varpå hon plockar fram mobilen 
och konsulterar YouTube ”Så här ska det va!”, säger hon, och trycker upp mo-
bilen i nyllet på mig. Själv ligger jag ilsket u läkt över tältmonstret för a  med 
våld förpassa det ner i fodralet igen. Det går sådär… Till sist lyckades vi ändå 
knäcka koden, nästan bli sams och jag kan äntligen bära tältet mot bilen. 

Bilen, ja… Vi kom i varsin bil för a  få plats med burar, vagnar, hundar och allt 
annat, samt för a  vi ju bor en bit ifrån varandra. Jag, som lovat köra llbaka 
Ingela ll storstaden, placerade henne i passagerarsätet och så skulle vi, 
svårt försenade, ansluta till de andra vid restaurangen. Vid omvridningen av 
nyckeln var min älskade bil alldeles tyst, så också vid det onde star örsöket. 
Plötsligt kom jag ihåg det enerverande pipandet vid framkomsten ll 
utställningsplatsen. Kozy (bilen, alltså) hade varnat för fulla muggar men jag 
hade inte tagit mig d a  se e er vad det var. Det var naturligtvis extraljusen 
som stå  på… But, why, Ylva- why? 

Det blev ll a  knöka in oss alla i Helens bil. De i framsätet hade det väl bra 
men jag sa  som i e  skruvstäd fast mellan burar och väskor och med en 
y erst misslynt Halo i famnen.  
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Väl framme vid restaurangen var alla parkeringsplatser upptagna. Hungriga, 
trö a och lite småkinkiga körde vi runt parkeringen varv på varv och hoppades 
a  någon vänlig själ skulle bege sig hemåt, men icke. Till sist ställde sig Helen 
olagligt och det gör hon inte i brådrasket, laglydig som hon är. När vi, den 
skamfilade Cirkus Meyer Eriksson, ll sist anslöt glengänget var de flesta i färd 
med a  bryta upp och åka hem. Ack, ja…vad är väl en middag i glada männi-
skors och hundars sällskap på en mysig restaurang med utsikt över Mälaren? 
Familjen Beste, som bokat in oss också här, intog dock ar gt sina kaffedrycker 
med så utsökt långsamhet a  vi ändå fick sällskap middagen igenom. Samma 
familj försökte också starta min bil med startkablar senare men den vägrade gå 
igång. 

Det blev alltså a  knö in sig i Helens bil igen och anträda hemfärden. När vi 
släppte av Ingela vid tunnelbanan kände jag mig nödgad a  fråga om hon 
tyckte a  Cirkus M & E levererat enligt förväntan. Till min stora glädje (och mi-
nimala förvåning…) sa hon a  vi minsann inte legat av oss sedan våra fornstora 
dagar. Vi har ju ändå känt varandra sedan jag köpte min första glen av henne 
och vi startade Saigit, så hon har bevi nat många föreställningar genom åren. 
Ibland även medverkat lite, ska lläggas, men det ska vi inte ta upp här. Nu 
återstår bara a  tacka för oss och förvarna alla medlemmar om vad de kan 
drabbas av, eller bli vi nen ll, när de i fram den medverkar i klubbens ak vi-
teter. Nämligen Cirkus Meyer & Eriksson - welcome! 

Ylva Meyer 

Se så glad cirkusmedlem Meyer ser 
ut, med rose  i hand. De a innan 
bad, tältelände och bilstrejk... 
Foto: Arne Wennerhag
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