
 

NYHETSBREV JANUARI 2020 

 

  
Hugo Boss 

 
NYCKFELSTRISSE 

var framme i senaste Glenbiten och påstod att St Patricks Day-paraden  
i Stockholm ska vara den 14 maj. Detta är inte med sanningen överensstämmande. 

Paraden äger rum den 14 mars och ingen annan dag!  
Håll utkik efter mer information som kommer framöver. 

 

 

Senaste styrelsemötet hölls den 12 november. 

Följande ny information rapporteras: 

 
 ①  Ansökan har gjorts om officiell rasutställning i Eskilstuna fredag eftermiddag  
                               den 16 juli 2021. Vidare undersökningar kommer att ske om plats för utställning,  
                               möjligheter till boende med mera. 
 ②  Försäljningen av almanackan för 2020 har gått över förväntan och gett ett  
                               välkommet överskott. 
 ③  Utställningen i Tånga Hed 2020 är datumändrad till fredag 1 maj kl 14. 
       Vi hade planerat för arrangemanget 10 maj, men Västsvenska Terrierklubben 
                               ändrade datum för sin utställning till 2 maj utan att meddela SAIGIT. 
 ④  Årsmötet 2020 är inbokat lördagen den 8 februari kl 13. 
                               Kallelse med detaljer kommer i separat mail, och underlag för mötet som  
                               dagordning, årsredovisning mm läggs ut på hemsidan när de är klara. 
                               Mötet hålls i konferenslokal på Villa Björkhagen i Jönköping, som även har  
                               stugor och rum till uthyrning för eventuell övernattning. 

 ⑤  Det påmindes om att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 
                            den 17 januari (tre veckor före mötet). 
 
                       Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 14 januari.  

                              

http://saigit.se/aktuellt/index.html


 

TÄVLINGEN ÅRETS GLEN 2019 ÄR AVGJORD 

efter resultat från nio poänggivande utställningar. 
Vinnare blev Hedda, till vardags Wera.  

Årets Glen BIM blev Gleann Lazybone Luke, kallad Sid. 
Årets Glen Veteran blev, liksom 2018, Kiribillis Fine Gwendoline. 

Utmärkelserna utdelas i samband med årsmötet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

BLODPARASIT HOS SVENSK HUND 

Med allt fler hundar som reser mellan olika 
länder ökar risken för att nya 
infektionssjukdomar kommer till Sverige. 
Hepatozoon canis är en blodparasit som sprids 
till hundar via brun hundfästing.  
 
Tidigare har varken Hepatozoon canis eller brun 
hundfästing funnits i Sverige, men parasiten har 
på senare tid hittats hos svenska hundar som 
aldrig varit utomlands.  
 
I en fallrapport från Sveriges lantbruks-
universitet beskrivs en svensk hund som 

diagnostiserats med kraftig Hepatozoon canis-
infektion trots att den inte varit utomlands. 
Symtomen var feber, minskad aptit, ökad törst, 
kräkningar och slöhet.  
 
Det fanns ett kraftigt ökat antal vita 
blodkroppar av typen monocyter i blodet, och 
vid undersökning med mikroskop såg man att 
de flesta av monocyterna var infekterade med 
Hepatozoon. Hunden behandlades med 
antiparasitärt medel och tillfrisknade. 
 

                                                      Källa: slu.se
 

 

NU FINNS NYA BILDER PÅ HEMSIDAN 

FÖR 2021 ÅRS GLENALMANACKA 

 

Röstningen för bilder till januari och februari har börjat,  
så vi hoppas du vill titta in på hemsidan och lämna din röst. 

 
Vi behöver fler nya bilder att rösta på! Ni som brukar fotografera era glennar,  

välj ut några trevliga bilder och läs på hemsidan hur ni gör för att bidra med era foton. 
 

 
Tango i snö – Doris & Ruff 

 
                        NÅGRA GLENALMANACKOR FÖR 2020 FINNS KVAR  
                    TILL NEDSATT PRIS 120:-/st INKL PORTO INOM SVERIGE 
                                   MAILA  karlsmedstad@hotmail,com 

 

 

http://saigit.se/almanackan/r%C3%B6sta%20p%C3%A5%20vinnande%20bild.html
http://saigit.se/almanackan/index.html
mailto:karlsmedstad@hotmail.com

