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GLENALMANACKAN 2023 

Nu drar det ihop sig till final i årets almanacksrace! 

Den 25 november är sista dagen både för att rösta på bilder till november 

och december, och för att beställa ditt eget exemplar av almanackan. 
 

Tack vare lägre priser från tryckeri kan vi i år sänka medlemspriset på almanackan så 

att den kostar 140:- inklusive inrikes porto, tillägg för leverans till utlandet. Beställer 

du två almanackor till samma adress kostar de 130:-/st, 

och tre eller fler får du för 120:-/st. 

 

Röstar och beställer gör du på SAIGITs hemsida. 

Och du – gör det i dag så du inte missar det! 

 

 

 

 

 
 
 

https://saigit.us6.list-manage.com/track/click?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=bb7c07d5c0&e=f898f50502


 

 

VALPAR PÅ GÅNG 

Nu väntas ett efterlängtat tillskott av glennar i Sverige. 

Jenny (Gleann Rosie the Riveter) väntar valpar under november. 

Pappa är Casper (Highlanders Dream Casper), en välmeriterad hane 

med flera vinstrika avkommor. 

 

Läs mer på SAIGITs hemsida under fliken 

Hitta en glen > Annonser > Valpar planeras. 

 

 
Jenny, blivande mamma            Foto: Tiina Assinen  

 

 

  

Styrelsemöte har hållits 17 oktober varifrån följande informeras 

   

①    Hittills har fem medlemmar med fem glennar anmält intresse för att 

        hjälpa till att bemanna klubbens rasmonter på Stockholms Hundmässa 

        i december. 

 

②    Inger Hansson har accepterat att döma på klubbens utställning i 

        Västerås 2023. 

 

③    Anmälan har skickats in till SvTek om officiell utställning även 2024. 

        Denna kommer att äga rum fredagen den 19 juli på samma plats 

        som 2022, fotbollsplan på Granebergs Idrottsområde i Uppsala. 

  

https://saigit.us6.list-manage.com/track/click?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=3ca6b771ef&e=f898f50502


 

④    Då inköpspriset för almanackorna har blivit lägre vid byte av tryckeri 

        beslutade styrelsen att sänka medlemspriset till 140:-/st inkl inrikes frakt. 

        Lägre pris vid beställning av flera almanackor till samma adress. 

 

⑤    Villkor och regler för SAIGITs nya Facebookgrupp diskuterades 

        och beslutades. FB-gruppen kommer att byggas upp enligt besluten, 

        och samtliga medlemmar med e-postadress kommer att få inbjudan 

        till gruppen när den är klar. 

  

        Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 9 november.  
 

 


