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Vi har nog alla som har en Glen upptäckt att det inte finns särskilt mycket skrivet om våra
hundar. Som tur är så har vi fått Internet och som gör det möjligt för oss att söka efter böcker
och information om vad som har getts ut om vår ras. Det var på det sättet jag fann boken ”The
Irish Glen of Imaal Terrier”, skriven av Susanne Bagaya & Jean Beets.
Susanne och Jean är verksamma i Holland och Susanne kom i kontakt med rasen för första
gången när hon arbetade som veterinär assistent. Kort tid därefter var hon också ägare till en
Glen. För Jeans del väcktes intresset för rasen i samband med ett trimuppdrag.
Boken är en introduktion till rasen och som inleds med en historisk bakgrundsbeskrivning.
Pikanta detaljer berättas och bland annat finns ett brev publicerat från 1997. Brevet är skrivet
av Mr Fallon vilken i många år var sekreterare i den Irländska Glen of Imaal Terrier klubben.
I brevet anger han bl a annat att det skulle skett inkorsning av såväl Staffordshire Bullterrier
som Kerry Blue Terrier i vår ras. Skälet till detta var att Glenen var en arbetande hund med
grävling/utter/skadedjursbekämpning som specialitet och vid avel var det dessa kvalitéer man
ville säkra för framtiden.
Förutom denna historiska bakgrundsbeskrivning innehåller boken en kommentar till
rasstandarden; varför hunden ska se ut på ett visst sätt men också en beskrivning av rasens
karaktär och mentalitet. Återigen poängterar författarna rasens ursprung och
användningsområden, vilket är viktigt för oss Glenägare att ha i beaktande när det gäller våra
hundar. Samtidigt världens soffhundar men också hundar som inte backar om det gäller.
Därutöver innehåller boken avsnitt som behandlar hur man trimmar en Glen, utställning,
varför välja en Glen of Imaal Terrier, uppfostran och hälsa. Boken omfattar 80 sidor och
innehåller också en del trevliga bilder på Glennar. Boken kan varmt rekommenderas; antingen
för egen del eller som en present till annan eller presumtiv Glenägare.
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