
NYHETSBREV OKTOBER 2021 
 

   

 

Nu provar vi ett nytt sätt att skicka SAIGITs nyhetsbrev 
så att de går att läsa direkt i mailet utan att öppna någon fil.  

 

  

 
Styrelsemöten har hållits 23 augusti och 21 september 
varifrån följande rapporteras: 
 
①  Förslag på domare till utställningen i Uppsala torsdagen 21 juli 
2022 diskuterades. Det beslutades att klubben bjuder in Nicholas White 
från Irland att döma våra glennar. Kontakt ska tas i god tid med finska 
glenklubben och danska Gitte Thornsen med information om 
utställningen. 
 
②  Förslag på plats för rasutställning 2023 diskuterades. Förutom 
Eskilstuna/ Norrköping och Märsta/Västerås kan platser i södra Sverige 
vara aktuella, exempelvis kan Halland och Skåne tänkas attrahera 
utställare från kontinenten (Danmark, Tyskland, Holland).  
      Eftersom vi vill prioritera platser och tidpunkter där utställare har 
möjlighet att delta i ytterligare utställningar samma helg föll valet till sist 
på Västerås fredag 21 juli.   
  
③  En glenstatyett i brons har skänkts till klubben, och ett förslag om 
vandringspris diskuterades. Även en allmän fråga om förekomst av 
vandringspriser i klubben togs upp, beslut fattas senare. 
 



 

  
④  En glenträff kommer att hållas i Uppsala 31 oktober, se hemsidan och 
senaste Glenbiten. Missa inte sista anmälningsdag 23 oktober! 
      Den tidigare aviserade träffen i Skåne 19 september ställdes in p g a 
sjukdom. 
  
⑤  Valpköpare har efterfrågat en träff för att lära sig trimma en glen, detta 
kommer att planeras till våren. Eventuellt kan även ringträning ingå i 
aktiviteten. 
  
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2021-10-25. 

  

 

https://saigit.us6.list-manage.com/track/click?u=9d07d8101187c2fd0c15354bc&id=ffd07a2dcc&e=55172f3245
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