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ÅRSMÖTET 2022  
Nu har årsmöteshandlingar börjat publiceras på hemsidan under menyfliken 

Klubben  

Mer kommer efterhand som dokumenten blir klara. 
  

 

 

 

 

 
Utställningsåret 2022 

började med att My Dog i Göteborg 6-9 januari blev inställt. 

Även ÖsTek:s utställning i Södertälje 5 mars har ställts in,  

men denna utställning har man ansökt om att få skjuta fram till 7 maj. 

Med tanke på att de flesta covidrestriktionerna släpps den 9 februari 

kommer troligen resten av årets utställningar att kunna genomföras, 

därmed även SAIGIT:s tävling Årets Glen 2022 och vår officiella 

rasutställning i Uppsala 21 juli . 

 

 
 

  

ED-avläsning kondrodystrofa raser - meddeande från SKK 

De nuvarande screeningprocedurerna inom SKK:s hälsoprogram för ED 

(elbow dysplasia) är definierade för att diagnostisera de typiska ED-sjukdomarna. 

https://saigit.us6.list-manage.com/track/click?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=6668293919&e=f898f50502


 

Den nuvarande ED-screeningen bör inte användas på de kondrodystrofa* raserna 

på grund av deras anatomi. Ett gemensamt nordiskt beslut har därför tagits i NKU 

(Nordisk Kennel Union) om att raser som anses kondrodystrofa, antingen genom 

utseende eller upptäckt mutation av Fgf4, är uteslutna från ED-screeningen. 

Detta för att undvika potentiellt negativa effekter vid urval av avelsdjur. 

Listan över raser som är undantagna från möjligheten att läsa av armbågar officiellt 

har nu utökats med fler raser, däribland er ras: 

 Cairn Terrier 

Cesky Terrier 

Dandie Dinmont Terrier 

Glen of Imaal Terrier 

Norfolk Terrier 

Norwich Terrier 
Skotsk Terrier 

Sealyham Terrier 

Skye Terrier 

Det innebär att från och med 2022-04-01 kommer det inte att vara möjligt för hundar 

av dessa raser att få sina armbågsleder avlästa inom SKKs screeningprogram. 

 

 

* Kondrodystrofi är en typ av dvärgväxt vilken är orsakad av en störning i 

broskutvecklingen i tillväxtområden i långa rörben som gör att hundens ben  

växer långsamt eller slutar växa tidigare än normalt. Det ger till följd att benen blir  

kortare än normalt och har en annan form och kontur jämför med individer som 

inte är kondrodystrofa.  
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The Swedish Assocation of the Irish Glen of Imaal terrier 

Lilla Mölleröd 1615 

Bjärnum 282 65  

Sweden 

 

Add us to your address book 

 

 

Vill du ändra hur du får de här breven? 

Du kan uppdatera dina önskemål eller avprenumerera från sändlistan. 

 

 
  

 

 

https://saigit.us6.list-manage.com/vcard?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=e7b7f1a3c2
https://saigit.us6.list-manage.com/profile?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=e7b7f1a3c2&e=f898f50502&c=1e64183adf
https://saigit.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=e7b7f1a3c2&e=f898f50502&c=1e64183adf
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=9d07d8101187c2fd0c15354bc&afl=1

