NYHETSBREV OKTOBER 2020

PERFEKTA JULKLAPPAR!
MISSA INTE (SISTA?) CHANSEN ATT KÖPA DE
FINA ENGELSKA PRESENTARTIKLARNA I
SVARTLACKERAT SMIDE ELLER GLAS.
Denna gång kan du beställa motiv även med andra raser!
Se alla erbjudanden i bifogat dokument

Nytt laboratorium för test av PRA-crd3 vid avel
Då vi tillfälligt varit utan aktivt
laboratorium för DNA-tester av
PRA-crd3 har vi under tiden haft
ändrade regler vid avel.
Om du hade en otestad hund
som skulle gå i avel under tiden
tester var omöjliga, gällde istället
mor- och farföräldrarnas
testresultat.
En av kombinationerna måste
vara helt normal, dvs ingen av
dem fick vara anlagsbärare. Om
båda föräldrarna saknade DNAtest måste en av dem vara HELT
fri från PRA-cdr3 i båda sina

föräldragenerationer.
Vi har nu fått kontakt med ett
nytt laboratorium i Nederländerna
som utför tester för PRA-crd3, och
återgår i dag till ordinarie regler.
Eventuellt tillkommer ytterligare
laboratorium inom kort.
Anvisningar för prov hos det
nya laboratoriet finns på sidan
Avelsråd.
Om något är oklart kan du
kontakta Annica Bladh-Jakobsson,
Mobil 0768 646 887, eller maila till
annica_morris@hotmail.com

Välkommen på glenpromenad i Uppsala 25 oktober!
Vi träffas i Graneberg i södra Uppsala, tar en promenad och fikar i höstsolen
(vid dåligt väder, t ex ösregn, ställer vi in arrangemanget).
Samling klockan 13.30 vid Granebergs idrottsområde, Mälarvägen 34 i Uppsala.
Meddela Lisa Beste, lisa@beste.se, om du vill vara med, senast 20 oktober.
Träffen blir en promenad med fikapaus (kaffe och bullar) i all enkelhet.
Det blir med andra ord inget stort arrangemang, men vi följer Svenska
kennelklubbens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer enligt följande:
Personer som ingår i en riskgrupp för Covid-19, eller kommer från en annan del av landet
än östra Mellansverige, bör inte vara med. Vi kommer att vara max 50 personer, vara
utomhus, hålla avstånd mellan varandra och ha god handhygien.

styrelsemöten har hållits den 26 augusti,
21 september samt 24 september,
varifrån följande rapporteras:
① SKK:s centralstyrelse har beslutat att ställa in Stockholms Hundmässa i år, samt MyDog i Göteborg
i januari 2021.
② SAIGITs rasutställningar:
- Cindy Pettersson kommer att vara domare på vår officiella utställning i Eskilstuna 16 juli 2021.
- Vi bokar Sunnersta AIF:s fotbollsplan i Uppsala för utställning 22 juli 2022.
③ Glenbiten har tilldelats ett internationellt standardiseringsnummer (ISSN 2003–6590) som ska
anges i varje kommande nummer av Glenbiten.
④ Dekaler med SAIGITs logga, 76 mm i diameter, har inköpts och levererats till Glenshopen.
Priset är 25 kr/st plus porto (f n 11 kr oavsett antal dekaler).
⑤ Hemsidan på engelska – fler sidor har översatts och finns under fliken In English.
⑥ Båda laboratorierna för DNA-tester som vi rekommenderat på hemsidan har upphört med sin
verksamhet. Vi har under tiden upprättat tillfälliga regler för avel, vilka hittas under fliken Avelsråd
på hemsidan. Ett nytt laboratorium i Nederländerna har hittats, och vi kommer att återgå till
ordinarie regler så snart allt är klart med det nya labbet.
⑦ En glenpromenad i Uppsala planeras till helgen 24–25 oktober 2020.
⑧ Vi kommer att göra ytterligare en beställning – kanske den allra sista - av glenprylar från England,
för leverans i god tid innan jul. Nya artiklar tas fram, och även möjlighet att beställa artiklar med
andra hundraser än glen som motiv.
⑨ Glenforum på hemsidan stängs p g a risker med ansvarsfrågan. Sidan kommer eventuellt att
ersättas av en gästbok.
Mer information om punkterna 6 till 8 finns på föregående sida.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 20 oktober.

