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EGET DNA-REGISTER I SAIGIT 

Styrelsen har undersökt möjligheten att få resultat av DNA-tester för PRA-CRD3  
centralt registrerade hos SKK. Reglerna för detta är dock sådana att de 

 i dagsläget inte går att uppfylla med svenskregistrerade glennar som underlag.  
 

Istället satsar vi på att SAIGIT har ett eget register, som förvaltas av  
avelsrådet. Mer information kommer i decembernumret av Glenbiten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYFIKEN PÅ VILTSPÅR?? 

SAIGITs Viltspårkommitté kommer att arbeta för att ge medlemmarna  
tillfälle att pröva på viltspår, eller kanske gå en kurs 

 med sikte på att avlägga anlagsprov.  
Viltspår är en aktivitet som passar mycket bra för en glen - resultatet från 

 SvTek:s viltspår-SM talar sitt tydliga språk om glennarnas fallenhet för att spåra. 
Läs här om senaste SM! 

 
Innan vi går vidare vill vi veta hur stort intresset är, var i landet de bor som kan 

tänkas delta, och vilken form som är mest intressant – pröva-på, veckoslutskurs 
eller kurs över ca 8 veckor. Det sistnämnda brukar behövas för att bli tillräckligt 

varm i kläderna/pälsen för att gå ett anlagsprov. 
 

Du som känner att detta lockar– titta in på hemsidan och ange dina önskemål.  
När vi har bilden klar av hur intresset ser ut kommer vi att kontakta dem som 

skickat in sina uppgifter. OBSERVERA att detta inte är någon anmälan,  
utan enbart ett försök att ta reda på hur stort intresset är.  

Det är alltså inte bindande på något sätt. 
 

http://saigit.se/aktiviteter/viltsp%C3%A5r.html
http://saigit.se/aktiviteter/viltsp%C3%A5rintresse.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPFÖDARAVGIFTEN  TAS  BORT 

Avgiften på 150:- för att finnas med på SAIGITs 
uppfödarlista tas bort. Fortfarande ställs krav 

på att uppfödaren är medlem i SAIGIT, regi-
strerad hos SKK som uppfödare av Irish Glen 

of Imaal terrier, och inte är belagd med 
valphänvisningsstopp. 

 

NU KAN DU BESTÄLLA 

2019 ÅRS  ALMANACKA 

Året närmar sig sitt slut;  bara två bilder till  
ska röstas fram till den nya almanackan.  

Vi har öppnat beställningssidan, och behöver 
din beställning senast den 30/11 för att hinna 

leverera almanackorna innan jul! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTERLYSNING AV 

ALMANACKSFOTOGRAF 

Vi saknar fotografen till den bild som 
vann omröstningen för augustibilden: 

 

 

HÅLL UTKIK EFTER SAIGITs 

JULKLAPPAR! 

 Snart kommer nya prylar med glenmotiv att 
dyka upp i Glenshopen. Vi har beställt nya 
smidesprylar och lite annat smått och gott 

som är perfekta julklappar. 
 

Vi presenterar dem i julnumret av Glenbiten som 
kommer i början av december. 

 
Men håll gärna själv koll i 

Glenshopen framöver! 
Var snäll och maila ditt namn till 

almanackan@saigit.se! 

HÄLSOENKÄTEN 2018 ÄR AVSLUTAD 

45 svar har kommit in sedan starten i maj. Tack till alla som 
bidragit till den djupgående analysen! Nu finns en komplett 
sammanställning på hemsidan för dig som är intresserad av 
hur det står till med hälsa och mentalitet hos våra hundar. 

Naturligtvis säger inte resultatet från ett urval på 45 hundar 
lika mycket om rasen generellt som om vi haft 4.500 svar. 

Men det är ändå nyttigt och  intressant att se vilka problem 
som dominerar – och inte minst vad vi glenägare tycker om 

våra hundar! 
Läs sammanställningen här 

 

FDA (Food and Drug Administration) I USA 

har gått ut med en varning till djurägare och veterinärer om läkemedel mot loppor och  
fästingar, av typen Bravecto, Nexgard och Simparica. Läkemedlen är godkända både i USA  

och i EU efter grundliga kontroller, och man framhåller att de är säkra och effektiva  
för de allra flesta hundar. Men enstaka hundar har efter behandling uppvisat neurologiska 
biverkningar som darrningar, ataxi och kramper. Vid förskrivning bör man därför ta hänsyn  

till hundens medicinska historia. 
Läs hela rapporten här  

http://saigit.se/almanackan/best%C3%A4lla%20almanacka.html
http://saigit.se/glenshopen.html
mailto:almanackan@saigit.se
http://saigit.se/ras%20avelsr%C3%A5d.html
https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/ucm620934.htm

