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Almanackan 
Årets almanackor är tryckta och 
levererade, och röstningen för nästa år 
är igång. Var med och bestäm vad som 
ska pryda din vägg 2019! Titta in på 
röstningssidan och se vilka bilder du  
vill rösta på för de första månaderna. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vi behöver nya fräscha bilder att rösta 
på, så fram med kamera eller mobil och 
fånga din hund i roliga, gulliga, vackra 
positioner och aktiviteter.   
Besök Almanackan på hemsidan för att  
läsa hur du bidrar med bilder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmötet 
är förlagt till Falkenberg i år. 
Vi hoppas att många kommer 

att ta sig hit, bland annat för att 
ta del av Annette Anderssons 
kunskaper och skicklighet i 
konsten att trimma en glen. 

Efter den grundliga lektionen 
äter vi en lätt måltid innan 

stämman börjar. 
Kallelse till årsmötet och 
dagordning bifogas nästa 

nyhetsbrev. 
 

http://saigit.se/almanackan/index.html
http://saigit.se/almanackan/r%C3%B6sta p%C3%A5 vinnande bild.html


Resultat av tävlingen Årets Glen 2017  
Årets Irish Glen of Imaal blev Bowler Hat’s Boogie Woogie, till vardags ”Smilla”. 

Årets Irish Glen of Imaal hane blev Gleann Emotive Emmet, kallad ”Emeth”. 
 

Vinnaren kommer att uppmärksammas på årsmötet i februari. 
Se hela resultatlistan! 

 
 
                                              
 
                                            
                                                                
 
                                    
 
          GLENFORUM 
 
        
 
 

          
          GLENFORUM 
Nu har vi öppnat ett nytt Glenforum    
på hemsidan som ersätter den gamla 
Gästboken. Här kan du fråga, diskutera 
och berätta – om glennar i synnerhet 
men även om hundar i allmänhet.  
Här kan du också komma med frågor 
och synpunkter om hemsidan och 
föreningen.  

 
 
 
Bildgalleriet 
på hemsidan har utökats med två undersidor, Gästgalleri och Valpgalleri. Bombardera  
oss med bilder på era älsklingar och bifoga gärna korta texter med namn, ålder m m!  
Skicka dem till webmaster@saigit.se. 
 

 
 
 
 
 
Detta är första utgåvan av SAIGITs nyhetsbrev som regelbundet kommer att skickas till alla 
medlemmar som uppgett sin e-mailadress. Om du inte vill ha nyhetsbrevet kan du svara på  
detta mail och skriva AVSLUTA NYHETSBREV.  

    
   EFTERLYSNING!! 
Vi behöver en ny redaktör för 
medlemstidningen Glenbiten 
som kommer ut med 4 nummer 
per år. Om du känner för en 
rolig och stimulerande hobby 
och att göra en insats för 
föreningen och medlemmarna 
så hör av dej till Monica på 
glenbiten@saigit.se som kan 
berätta mer. 

 

http://saigit.se/%C3%A5rets glen/tidigare vinnare.html
http://saigit.se/g%C3%A4stbok/index.html
http://saigit.se/bildgalleri/g%C3%A4stgalleri.html
http://saigit.se/bildgalleri/valpgalleri.html
mailto:webmaster@saigit.se

