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styrelsemöte har hållits 22 april
varifrån följande info rapporteras:

① SKK har ställt en fråga till rasklubbar vars raser inte är listade i SRD (Särskilda
Rasspecifika domaranvisningar) om det finns önskemål och behov av att rasen listas
i en aktuell revidering. Vi beslutade att det för närvarande inte finns behov av att lista
Irish Glen of Imaal terrier i SRD och meddelar SvTeK om klubbens beslut.
② SvTeK har vidarebefordrat en länk till en hemsida med info om hundvänliga hotell och
andra boenden
③ Fler laboratorier erbjuder nu DNA tester för PRA-CRD3: Laboklin , Animal DNA
Diagnostics och Pet Genetics Lab i England, Labogen i Tyskland, Van Haeringen Lab i
Nederländerna samt Wisdom Health och Paw Print Genetics i USA. Eftersom det finns
olika problem kopplade till att beställa tester från vissa länder beslutade vi att på
SAIGITs hemsida enbart rekommendera ett laboratorium, Labogen i Tyskland, och en
vägledning för beställning kommer att läggas ut på hemsidan under Avelsråd och
länken ”Hur gör jag detta test…”
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2021-05-18.

uppfödarmötet

Vårt planerade uppfödarmöte via telefon har flyttats till maj, så ännu finns chans att vara
med. Vi vill särskilt uppmuntra ”vanliga” glenägare att delta, både med tikar och hanar,
som funderar på att låta hundens gener gå vidare och bidra till fler valpar i Sverige. Vi är
erfarna uppfödare och medlemmar i avelsrådet som kommer att diskutera och besvara era
frågor. Anmälan på avelsrad@saigit.se

Hjälp till att skapa vår klubbtidning ”glenbiten”!

Tidningen blir vad vi gör den till, och vi gillar väl alla att läsa om glennars upptåg
och se bilder på unga och gamla glennar. Skicka in bilder, och gärna små
berättelser därtill, till glenbiten@saigit.se

ny flik på hemsidan

På grund av ökat intresse för rasen och önskemål från medlemmar har vi öppnat en ny
flik på hemsidan under Hitta en glen > Glen sökes. Syftet är att glenspekulanter ska
kunna visa sitt intresse för valp och/eller omplacering, som information till uppfödare.

du som bor i stockholmstrakten

missa inte Svenska Terrierklubbens promenad med numerärt små terrierraser
på Djurgården nu på söndag den 2 maj kl 11!
Länk till arrangemanget

skriv under SKK:s upprop!

SKK har lanserat ett upprop med syfte att påverka politiker att ta krafttag för att
stoppa hundsmugglingen och den smutsiga handeln med hundar som ökat markant
senaste året. Initiativet grundar sig i att SKK ska agera utifrån hundens perspektiv
och i rollen som Hundägarnas riksorganisation verka för ett ökat djur-och smittskydd.
Visa ditt stöd genom att skriva under på uppropet!
https://www.skk.se/?newsitem=177971

inställda utställningar i SKK-organisationen

Tills idag är de flesta länsklubbsutställningar inställda t o m 15 augusti 2021,
och alla Svenska terrierklubbens utställningar före 17 juli.

