
  

 

STYRELSEMÖTE HAR HÅLLITS DEN 25 OKTOBER  
VARIFRÅN FÖLJANDE NYHETER RAPPORTERAS 

  
①  SAIGITs officiella utställning i Uppsala torsdag 21 juli 2022 
Finska glenklubben och Gitte Thornsen i Danmark har fått inbjudningar 
och återkommit med positiv respons på att irländska domaren Nicholas 
White kommer att döma på utställningen. 
      Vi kommer att undersöka kostnaden för en annons i finska 
klubbtidningen om utställningen. 
      En lämplig (italiensk) restaurant i närheten av utställningsplatsen har 
föreslagits för eventuell gemensam middag med domare och medlemmar 
efter utställningen. Beslut tas senare. 
  
②  SAIGITs officiella utställning i Västerås fredag 21 juli 2023 
SvTeK har bekräftat att Östsvenska Terrierklubben har sin 
sommarutställning 2023 den 15 juli, som inte kolliderar med vårt 
planerade datum för utställning i Västerås. 
      Vi kommer troligen att hyra en mindre fotbollsplan i anslutning till 
Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås. Beslut tas senare. 
  
③  Glenträffen i Uppsala 31 oktober 
Sex glennar, ca tio glenägare, och en person som ännu inte äger en 
glen, hade anmält sig till träffen. Text och bilder kommer i nästa 
Glenbiten. 
 



 

④  SvTeKs avelskonferens 
Annica Bladh Jacobsson informerade om avelskonferensen där bland 
annat Agrias breed profile och hälsoenkäter diskuterades. Hon redogjorde 
också för arbetet inom NSTR (kommittén för numerärt små terrierraser). 
  
⑤  Glenbiten 
Datum för manusstopp till Glenbiten nr 4/2021 är 20 november. Aktuella 
datum för manusstopp för Glenbiten kommer i fortsättningen att 
publiceras på hemsidan. 
 
⑥  Förslag till nya typstadgar 
Förslag har inkommit från SKK angående nya typstadgar för bl a 
rasklubbar. Beslutades att SAIGIT inte har något att tillägga. 
 
⑦  Årsmötet 2021–2022  
Vi vill välja en plats där fler medlemmar har möjlighet att delta och 
beslutade därför att lägga årsmötet i Stockholm en lördag i februari 
(förslagsvis den 12 februari 2022). Vi undersöker tillgänglighet och 
kostnad för att hyra Stockholms Kennelklubbs lokal på Rindögatan, 
alternativt ett konferensrum för 15–20 personer på något 
stockholmshotell. 
 
⑧  My Dog i Göteborg januari 2022 
Då ett deltagande i Västsvenska Terrierklubbens rasmonter på My Dog i 
Göteborg numera är alltför resurskrävande för SAIGIT beslutade vi att 
avstå från att delta. 
 
⑨   Årets nya champions 
Vi beslutade att inköpa medaljer för klubbens tre nya 
utställningschampions 2021.   
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