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ÅRSMÖTET 24/2
Kallelse till årsmötet bifogas detta nyhetsbrev.
Dagordning och övriga dokument för det som ska avhandlas
på mötet hittar du på hemsidan under menypunkten Aktuellt.
Missa inte Annette Anderssons värdefulla lektion i konsten att
trimma en glen, och inte heller lunchens hemlagade fisksoppa!

Årets Glen 2018
Efter två utställningar i Göteborg är
tävlingen i gång för året. Läs här hur det
går till! Varför inte ge er in i leken och
försöka placera er i årets tävling?
Samtidigt gör ni ovärderlig reklam för
rasen. Det är åtskilliga som fastnat för
Irish Glen of Imaal terrier efter att ha
träffat en eller flera på utställning. De
flesta kan hitta utställningar inte alltför
långt hemifrån, och en del blir så bitna
(av utställning) att de reser land och rike
runt för att delta i så många som möjligt.

Kanske är hederstiteln Årets Glen en
extra morot för att börja öva utställning
med din hund?
Många länsklubbar inom SKK
arrangerar ringträning. När du känner
att hunden (och du) är mogen kan ni
börja med en lokal inofficiell utställning
för att bli varma i kläderna. Sen letar du
upp er första officiella utställning hos
SKK eller Svenska Terrierklubben – och
är igång.
Lycka till!

Din hund pratar med dig!
Man har länge vetat att hundar kan tolka vårt minspel och förstå vad vi känner.
Hundarnas eget minspel tror vi nog oftast följer deras känslor automatiskt.
Men ny forskning visar att hundar medvetet använder olika ansiktsuttryck
för att kommunicera med oss.
Hundarna i studien blev visade en godisbit, medan en person antingen stod med
ryggen mot hunden, eller såg på hunden. Under tiden filmades hunden.
När man tittade på filmerna visade sig hundarna agera olika beroende på om
personen såg på dem eller inte. När hundarna kunde se människans ansikte
visade de många fler olika ansiktsuttryck och använde många fler ljud.
Bland annat lyfte de på ögonbrynen och visade tungan mycket mer.
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Läs mer om studien (på engelska)

§ Dataskyddsförordningen §
träder i kraft 18 maj 2018. Den skärper
villkoren från PUL (Personuppgiftslagen) för hur företag och organisationer
får lagra och behandla personuppgifter.
För SAIGITs del handlar det i första
hand om medlemsförteckningen. I den
lagrar vi namn, adress, telefonnummer
och e-postadress. När ett medlemskap
upphör raderas uppgifterna ur registret.
Namn och adress är nödvändiga för att
skicka ut medlemstidningen Glenbiten

och avier om medlemsavgift. Med e-post
skickas bland annat detta nyhetsbrev
och annan information. Telefon och
e-postadress registreras bara i den
utsträckning vi fått uppgifterna från
medlemmen själv, vilket vi tolkar som
samtycke till lagringen.
Om du vill ha uppgifter borttagna ur
registret ber vi dig kontakta kassören
på kassor@saigit.se.

Vill du läsa mer om den nya Dataskyddsförordningen hittar du info på SKK

