NYHETSBREV FEBRUARI 2020

Senaste styrelsemötet hölls den 14 januari.
Följande information och beslut rapporteras:
① SAIGITs rasmonter på Stockholmsmässan 14–15 december 2019 bemannades
av 12 glenägare och 7 glennar, som gjorde en strålande insats.
② Då vi inte lyckades engagera någon medlem att ställa upp i Västsvenska
Terrierklubbens samlingsmonter på MyDog i Göteborg 3–6 januari 2020,
tvingades vi med mycket kort varsel att meddela VäTeK att vi inte kunde delta.
③ Planering påbörjas för ännu en officiell utställning, år 2022.
④ Kallelse till årsmötet 2020 skickas ut i mail. Denna och övriga underlag för mötet
som dagordning, årsredovisning, verksamhetsberättelse mm kommer att
publiceras på hemsidans anslagstavla efterhand som de är klara.
⑤ Reviderat RAS från avelsrådet ska sändas på remiss till alla uppfödare som inte
ingår i styrelsen, samt till medlemmarna genom att dokumentet publiceras på
hemsidan under Avelsråd. Synpunkter mailas till avelsrådet senast 1 mars 2020.
Nästa styrelsemöte (konstituerande) kommer att hållas efter årsmötet 8 februari.

VILTSPÅRKURSER LANDET RUNT
Du som är nyfiken på viltspår och tror att
din hund skulle gilla det (vi tror inte, vi
vet
): Anmäl er till en nybörjarkurs i
viltspår i vår! Det är roligt, det är
spännande, ni får motion och massor av
frisk luft. Och du ger din hund den bästa
upplevelse en hund kan ha.

Det finns många arrangörer av kurser,
både inom föreningar och privata
aktörer. Nedan listar vi några länkar till
viltspårkurser på olika håll i landet, men
sök gärna själv fritt på nätet, eller hos
specialklubbar och Jägarförbund i just
dina trakter.
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Ängsliga människor blir oftare hundbitna
Närmare 700 britter som genomgått ett personlighetstest fick frågan om de
någonsin blivit bitna av en hund. En fjärdedel svarade ja. Det visade sig att de allra
flesta som drabbats hamnade högt på en sjugradig skala som mäter ängslighet
(neuroticism). För varje steg uppåt på skalan ökade risken med 23 procent.
Forskarna bakom studien kan inte avgöra vad effekten beror på, men misstänker
att ett neurotiskt beteende provocerar hundar att bitas. Av samma anledning kan
man misstänka att den gamla ”myten” stämmer, att en hund känner av om en
människa är rädd för den, och då blir aggressiv och riskerar att bitas.
Källa: Journal of Epidemiology and Community Health.
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