NYHETSBREV JANUARI 2019

Vi önskar alla ett gott nytt
2019!

ÅRSMÖTET 2019
är inbokat i Falkenberg lördagen den 23 februari.
Kallelse med tid, plats och detaljer kommer i separat mail,
samtidigt som information läggs ut på hemsidan.
Även underlag för mötet som dagordning, årsredovisning mm
kommer att finnas på hemsidan efterhand som de blir klara.

VILL DU SOM MEDLEM
TA DEL AV STYRELSEPROTOKOLL?
Kontakta sekreteraren som skickar önskat (justerat)
protokoll, antingen per mail (kostnadsfritt), eller per post
(till självkostnadspris).
Om du vill kan du prenumerera på alla framtida
protokoll via mail.

TÄVLINGEN ÅRETS GLEN 2018 AVGJORD
efter resultat från 13 poänggivande utställningar.
Vinnare även i år blev Bowler Hat's Boogie Woogie.
Årets Glen BIM blev Tirhogar Eamond the Moon Rocket.
Årets Glen Veteran blev Kiribillis Fine Gwendoline.
Utmärkelserna utdelas i samband med årsmötet 2019.

NU FINNS NYA BILDER PÅ HEMSIDAN
FÖR 2020 ÅRS GLENALMANACKA
Röstningen för bilder till januari och februari har börjat och vi hoppas
att du vill titta in på hemsidan och lämna din röst.
Vi behöver även nya bilder att rösta på, så alla ni som brukar
fotografera era vovvar, välj ut några trevliga bilder och
läs på hemsidan hur ni gör för att bidra med era foton!

ALLERGIMEDICINEN CETIRIZIN UTVÄRDERAD FÖR HUND
Allergimediciner av antihistamintyp är
cetirizin effektivt motverkar allergiska
ännu inte registrerade för hund i Sverige.
reaktioner hos hund.
Antihistaminet cetirizin har använts till
Det kan hjälpa ensamt vid lättare allergi,
hund, men det har varit osäkert hur stor
medan en kombination av läkemedel kan
dos som behövs för att få god effekt.
behövas vid svårare symtom. Studien
Forskare vid Sveriges lantbruksindikerar att en daglig dos om 2-4 mg
universitet, SLU, har undersökt effekten
cetirizin per kilo kroppsvikt ger tillräcklig
av cetirizin hos hundar. Inga negativa
effekt.
biverkningar sågs, och studien visar att
Länk till publikationen

HEMSIDAN 1 ÅR
Nu har den ”nya” hemsidan funnits i över ett år, och statistiken
visar att den haft ca 16.500 besök senaste året.
45% är från Sverige, 30% från USA (!), och resten fördelas mellan
Tyskland, Ukraina, Kina, Ryssland, Frankrike, Irland och Norge.
Klubben är känd internationellt!

