
 

nyhetsbrev november 2019 

  

 
Hugo säger adjö till sommaren 

 

Senaste styrelsemöte (telefonmöte) hölls den 5 oktober. 
Följande information och beslut rapporteras: 

 
   ①  Aktuell budgetuppföljning visade att det ekonomiska läget är gott          
   ②  En anmälan om deltagande i Västsvenska Terrierklubbens samlingsmonter på MyDog 
          i Göteborg 3–6 januari 2020 har sänts in  
   ③  En artikel om glennarnas fallenhet för viltspår hade skickats till Terrierposten nr 3, men 
          p g a ett misstag blev artikeln inte publicerad. Den kommer istället i julnumret av TP.  
          utöver den ordinarie sidan som rasklubbarna har rätt till. 

④  Vi har nu erhållit utgivningsbevis från PRV för Glenbiten, vilket gäller t o m 2029-09-16.  
⑤  En glenträff med lunch, skogspromenad och prova-på viltspår genomfördes i Bjärnum,  
       Skåne, lördagen den 5 oktober. Elva glenägare och fem glennar njöt i det vackra vädret.  
       Bilder från träffen kommer att sändas till deltagarna och publiceras i bildgalleriet på hemsidan. 

⑥  En ny medlem i Örnsköldsvik har erbjudit sig att arrangera aktiviteter i norr 
   ⑦ Organisation vid SAIGITs utställning i Tånga Hed söndag 10 maj 2020  
           CUA:                        Helen Eriksson  
           Domare:                  Lars Adenby  
           Ringsekreterare 1:   Annette Andersson  
           Ringsekreterare 2:  Ännu ej klart 
   ⑧ Beslut fattades om att införa en ny SAIGIT-logga, se nedan  
   ⑨ Det beslutades att vi undersöker förutsättningarna för att ha årsmötet 2020 i  
         Jönköping lördagen den 8 februari, alternativt lördagen den 15 februari. 
 
         Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas tisdagen den 12 november. 
  

                      

 

http://www.saigit.se/bildgalleri/index.html


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

KOM OCH VAR MED I VÅRA RASMONTRAR 

 I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG! 

SAIGIT kommer som tidigare år att ha en monter på rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa 
14–15 december 2019. Vi har även ansökt om att delta i Västsvenska Terrierklubbens rasmonter 

på MyDog i Göteborg 3–6 januari 2020. 
 

Vi behöver därför glennar över 9 månader, plus mattar och hussar i alla åldrar,  
som vill hjälpa till med bemanning av montrarna några timmar, en eller flera dagar.  

Ju fler som vill vara med desto bättre och roligare! 
 

Unna dig nöjet att vara med! Samtidigt får du uppleva glädjen hos  
besökare på utställningen som lär känna vår underbara ras.  

Vi möter många positiva människor och framtida glenägare som vill prata hund. 
 

Vi hoppas du hör av dig till vår sekreterare: 
 

Karl Smedstad 

sekreterare@saigit.se 

Telefon: 0733 664 916 

 

 

NU KAN DU BESTÄLLA 

2020 ÅRS  ALMANACKA 

Vi har öppnat beställningssidan, och behöver din beställning senast den 25/11  
för att hinna leverera almanackorna innan jul. 

 
Året närmar sig sitt slut;  bara två bilder kvar att rösta på till den nya almanackan. 

Var med och bestäm bilder för november och december! 
Denna gång måste båda månaderna röstas fram senast 25 november. 

Till röstningen 

 

a 

mailto:sekreterare@saigit.se
http://www.saigit.se/almanackan/best%2525C3%2525A4lla%252520almanacka.html
http://www.saigit.se/almanackan/r%C3%B6sta%20p%C3%A5%20vinnande%20bild.html

