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fyra styrelsemöten har hållits sedan föregående  

nyhetsbrev, 11 och 19 februari samt 12 och 19 mars,  

varifrån följande rapporteras: 

 

①  Information om SAIGITs utställning i Vårgårda 1 maj 2020 publicerades på hemsidan  
      och i Glenbiten nr 1. Därefter har, p g a coronautbrottet och dess följder, beslutats att  
      utställningen ställs in. Näraliggande utställningar, VäTek i Vårgårda 2 maj och 
      Skaraborgs Kennelklubb i Lidköping 2 – 3 maj, har ställts in sedan tidigare, liksom  
      flera andra utställningar runt om i landet. 
②  Helen Eriksson, SAIGITs ordförande, blir ansvarig utgivare för Glenbiten 
③  Lisa Beste, ny styrelseledamot, kommer att vara kontaktperson i styrelsen för  
      aktivitetsplanering. Information publiceras i Glenbiten nr 1 och på hemsidan 
④  Helen Eriksson kommer att vara klubbens delegat på Terrierfullmäktige. TF skulle  
      hållas 18-19 april, men har skjutits upp p g a coronaviruset 
⑤  Medlemsträff med aktiviteter planerades på Ornö 16-17 maj, och information  
      publicerades i Glenbiten nr 1 och på hemsidan. Nu har även denna aktivitet ställts  
      in tills vidare p g a coronaviruset. 
⑥  Förslaget till reviderad RAS har skickats på remiss till uppfödare och på hemsidan, 
      med sista datum för kommentarer 2020-03-01. Inga kommentarer har inkommit,  
      och dokumentet kommer i sin föreslagna form att skickas vidare till Terrierklubben  
      f v b SKK för fastställande 
⑦  Poängberäkningen för Årets Glen revideras och förenklas, dels för att stämma med  
      dagens placeringar på utställning, dels för att få en rättvisare poängfördelning mellan  
      de olika placeringarna. De nya reglerna har publicerats på hemsidan och gäller  
      retroaktivt fr o m första utställningen 2020.  



Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen 

SKKs centralstyrelse har beslutat att ingen klubborganiserad verksamhet ska genom- 
föras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget är verksamhet där 
högst tio personer samtidigt befinner sig på samma plats utomhus, och dit deltagarna 
inte har rest från andra delar av landet eller utlandet. Beslutet gäller från 27 mars t o m 
31 maj 2020, men kan förlängas vid behov. Med klubborganiserad verksamhet avses all 
form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.  
 

  
                                       Och jag som hade sett fram emot vårens utställningar och träffar… 

 
 
 

 
 

 

 

Hundar har värmekamera i nosen 

 
Hundens nos är ett fantastiskt organ, som varje hundägare vet. Nu har 
lundaforskare tillsammans med kollegor i Budapest hittat ett tidigare okänt 
sinnesorgan i nosen: det s k rinariet, som är rikt på nerver specialiserade på att 
uppfatta mycket svag värmestrålning.  
 
Nosen är mycket kallare än resten av kroppen. Tungan håller 37-38 grader, 
medan nosens yttemperatur är ca 22-23 grader. Detta välkända fenomen borde 
ha en orsak, och flera olika tester visade att hundar kan uppfatta mycket små 
värmeskillnader på ett avstånd upp till 150 cm.  
 
Sannolikt har denna, tidigare okända, förmåga utvecklats för att hitta bytesdjur 
som gömmer sig i mörker eller vegetation. 
 
                                                           Källa: http://www.perjensen.se/etologi/fran-forskningsfronten/ 
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