NYHETSBREV MAJ 2018

Hedda (privat Wera), 8 veckor

HÄLSOENKÄT 2018
Under våren och sommaren 2018 genomför SAIGIT en ny hälsoenkät
för våra glennar. Enkäten omfattar alla hundar som är/har varit i livet
efter 2005.
Vi är mycket tacksamma om ALLA som äger, eller har ägt,
en eller flera Glen of Imaal terrier tar sig tid att fylla i enkäten.
Helst en för varje enskild hund, men annars för den senaste.
Svaren kommer att utgöra ett viktigt underlag i arbetet med den
Rasspecifika AvelsStrategin (RAS), och även för att kartlägga
rasens hälsomässiga utveckling i stort.
Undersökningen är utformad som en webbenkät (bl a för att spara porto)
och tar 15-20 minuter att genomföra, så det är bra om du
har den tiden till förfogande när du börjar.
Du når enkäten HÄR, eller under fliken Aktuellt på hemsidan.
Om du har frågor kan du ringa 0707-12 73 07.

VÅR AVISERADE INOFFICIELLA UTSTÄLLNING
i Eskilstuna 16 juni har vi tvingats ställa in. Allt var klart med Östsvenska Terrierklubben
att få låna ring, domartält och annan utrustning, domare var vidtalad och kringarrangemang planerade. Då upptäckte man på ÖsTek att SKK:s utställningspolicy
inte medger två utställningar samma dag för samma ras, och att vår utställning
därför inte kan hållas i samband med ÖsTek:s 2-dagars officiella utställning.

Vi kommer däremot fortfarande att försöka arrangera en träff samma datum.
Många glennar med mattar och hussar väntas komma till Eskilstuna och
Nordic Terrier Show 16-17 juni, och vi söker nu efter ett boendealternativ i
närheten där glenfolket kan övernatta mellan utställningsdagarna.
Där kan vi även samlas på lördagskvällen och grilla, umgås och prata hund.
Så snart de praktiska frågorna är lösta återkommer vi med mer information.

ÄNDRING vid DNA-test för PRA-CRD3
Ruhr-universitetet i Bochum har slutat utföra DNA-tester för glennarnas
ärftliga ögonsjukdom PRA-CRD3, och har istället överlåtit rättigheten till
testet till BioFocus i Recklinghausen.
Anvisningar och ny remiss till BioFocus finns under Avelsråd på hemsidan.

BPH
Nu är det tre glennar som genomfört
BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund), jämfört med noll för
två år sedan.
Resultaten visas på SKK Avelsdata, där
både den enskilda hundens resultat och
jämförelser med genomsnittet i rasen
kan studeras.
Vi vill fortsätta uppmuntra alla glenägare att låta sina hundar göra detta
test. Att en mentalbeskrivning på 45
minuter inte säger allt om en hund är
självklart. Men den är ett utmärkt

komplement i avelsarbetet för
uppfödare.
För den enskilda hundägaren kan
den ge värdefulla upplysningar om
vad man kanske kan förvänta sig av
sin hund i oförutsedda situationer,
och väcka tankar om lämplig träning
och andra förebyggande åtgärder.
Sist men inte minst, det är roligt och
spännande att göra BPH, det brukar
både hund och ägare tycka!
Läs mer om BPH på SKK.

