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terrierposten nr 1/2021 har kommit ut, 

 och i den finns vår rasspecial om hela 9 sidor. 
SvTek publicerar särtrycken av rasspecialerna i Terrierposten på sin hemsida  

när ett år har passerat, först därefter får vi publicera den på SAIGITs hemsida.  
 

          Om du vill läsa äldre rasspecialer om glennar finns de på vår hemsida 
 under fliken Arkiv 

 
 
 

UPPFÖDARMÖTE 
            Under april månad planerar vi ett uppfödarmöte, givetvis via telefon.  
            Vi tänker att även ni som INTE är uppfödare ännu får delta på mötet,  
            och vi kommer så gott vi kan besvara era frågor. Även hanhundsägare  
            är välkomna att delta. 
 
            Maila gärna förslag på vad ni vill att vi tar upp, snarast möjligt.  
            Vi ser gärna att ni samtidigt även anmäler ert intresse att delta!  
 

Väl mött hälsar vi i avelsrådet!                      E-mail avelsrad@saigit.se 
 
 

https://saigit.se/f%C3%B6reningshistorik/
mailto:avelsrad@saigit.se


styrelsemöte har hållits 23 mars 
varifrån följande rapporteras: 

 
①  Årsredovisningen är klar hos revisorerna, och då vi fick en ”ren” revisionsberättelse 
        kunde det fastställas att godkännandet av årsredovisningen för 2021 får skjutas till  
        årsmötet 2022, och att inget årsmöte därför behöver hållas i år. Villkoret för detta  
        är enligt SKK en ren revisionsberättelse. 
②  Verktyget för utveckling av hemsidan har genomgått förändringar som innebär att  
        den så kallade Anslagstavlan enbart kommer att synas på startsidan. Menyn syns på  
        alla sidor som tidigare. 
③  Vi håller fortfarande kvar vår anmälan av rasklubbsutställning i Eskilstuna 16 juli. 
④  Svenska Terrierklubben har informerat om att man planerar för Viltspår-SM igen 
        efter uppehåll 2020, detta är tänkt att äga rum den 20 juni.  
⑤  SAIGIT kommer att delta med en representant i SKKs avelskonferens, som i år avhålls  
        digitalt 17-18 april 
 
        Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2021-04-22. 
 

 
 

ANMÄLAN TILL VILTSPÅR-SM FÖR TERRIER 2021 
SvTek planerar för Viltspår-SM söndagen den 20 juni, i Östergötland och Örebro län. 

 Nytt för året är att deltagande hundar måste ha uppnått titeln SE VCH. 
Om du är intresserad av att delta med din hund kan du läsa mer i bilagan 

 som medföljer nyhetsbrevet. 
 
 

 
 

 
 

klubbverksamhet i SKK-organisationen 
Tills idag är alla länsklubbsutställningar inställda t o m 10 juli 2021. 

Terrierklubbens utställningar har ställts in t o m 22 maj. 
  

Det här gäller inom hela organisationen tills myndigheterna 
beslutar om att ändra restriktionerna:  

            * Ingen verksamhet ska hållas som samlar fler än åtta personer inklusive  
               funktionärer 
            * Verksamhet inomhus ska undvikas. Om den ändå genomförs ska det finnas 
                minst 10 m² tillgänglig yta per person 

* Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan genomföras  
* All verksamhet ska ske med stor hänsyn till gällande allmänna råd från FHM.  


