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SAMMANSTÄLLNING AV 2018 ÅRS HÄLSOENKÄT FÖR 

 IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 

(SVAR FRÅN TOTALT 45  HUNDÄGARE) 

1. ALLMÄNT (45 svar) 

Födelseår  Antal hundar 
1997  2 
2000  1 
2004    2 
2005   3 
2007  1 
2008  2 
2009  7 
2010  3 
2011  2 
2012  3 
2013  5 
2014  2 
2015  9 
2017  3 
 
Kön             
Tik  29 (64,4%) 
Hane  16 (35,6%) 
 
 
Är denna glen din första hund 
Ja   8 (17,8%) 
Nej 37 (82,2%) 
 
 
Är det din första glen 
Ja 27 (60%) 
Nej 18 (40%) 
 
 
Hur ”använder” du din hund   
Sällskap/Familjehund 43 (95,6%) 
Utställning  21 (46,7%) 
Avel  17 (37,8%) 
Jakt/eftersök/viltspår 10 (22,2%) 
Nosework    5 (11,1%) 
Agility    2 (4,4%) 
Vakt    1 (2,2%) 
Lydnad/Bruks   0  
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Har du gått några kurser med din hund 
Ja 30 (66,7%) 
Nej 15 (33,3%) 
 
 
Om svar JA, vilka kurser  
Procenten baseras på 45 hundar 
Valpkurs  19 (42,2%) 
Lydnad   11 (24,4%) 
NoseWork    7 (15,6%) 
Viltspår    7 (15,6%) 
Spår    6 (13,3%) 
Sök    4 (8,9%) 
Agility    2 (4,4%) 
Klicker    2 (4,4%) 
Personsök    1 (2,2%)  
Social träning   1 (2,2%) 
 
 
Är din hund veterinärvårdsförsäkrad 
Ja 43 (95,6%) 
Nej   2  (4,4%) 
 
 
Om svar JA, i vilket försäkringsbolag (43 svar) 
Agria  14 (32,6%) 
Folksam  13 (30,2%) 
If   8 (18,6%) 
Moderna   6 (13,9%) 
Sveland   2  (4,7%) 
 
 
************************************************************************ 
 

2. ALLMÄN HÄLSA 

Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd (45 svar) 
Mycket gott  28 (62,2%) 
Gott   8 (17,8%) 
Medelgott   3 (6,7%) 
Dåligt   0 
Mycket dåligt   0 
Hunden är inte i livet  6 (13,3%) 
 
************************************************************************ 
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3. HUDPROBLEM/KLÅDA, ICKE ALLERGISKA 

Har hunden någon gång lidit av hudproblem 
Ja  19 (42,2%) 
Nej  26 (57,8%) 
 
 
Om svar JA, hur gammal var hunden när problemen började (19 svar) 
0-6 mån   3 (16,7%)  
7-12 mån   7 (38,9%) 
1-3 år   3 (16,7%) 
4-8 år   3 (16,7%) 
9-   år   1  (5,6%) 
Vet ej   1  (5,6%) 
 
 
Hur visade sig problemen, och på vilka delar av kroppen (19 svar) 
Klåda  13 (68,4%) 
Utslag   5 (26,3%) 
Svamp   3 (15,8%) 
Håravfall   2 (10,5%) 
Röd irriterad hud  2 (10,5%) 
Furunkulos   2 (10,5%) 
Mjäll   2 (10,5%) 
Skorv   1 (5,3%) 
Hotspot   1 (5,3%) 
Hudcancer   1 (5,3%) 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 
Tassar och ben  5 
Öronkanter   5 
Ljumskar   2 
Runt ögon   2 
Rygg   1 
Svans   1 
Mungipor   1 
 
 
Hur ofta återkommer problemen (15 svar) 
Engångshändelse  6  
Oregelbundet  3 
Ca var 6e månad  2 
Kroniskt   2 
Oklart   2 
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Har diagnos ställts av veterinär (20 svar) 
Ja 13 (65%) 
Nej  7 (35%) 
 
Vilken behandling gavs (19 svar) 
Kortison  4 
Foderbyte  2 
Klorhexidin  2 
Spot-on lösning 2 
Fästingmedel 1  
Specialschampo  1 
Aloeveraspray 1 
 
Resultat av behandlingen (17 svar) 
Bra  12 (70,6%) 
Medelbra   3 (17,6%) 
Dåligt   2 (11,8%) 
 
Har hudproblem orsakats av parasiter (19 svar) 
Ja  5 (26,3%) 
Nej 14 (73,7%) 
 
Om svar JA, vilka typer (5 svar) 
Rävskabb  5  
Överkänslig mot bett 
av fästingar och loppor 1  
 
Har din hund haft fukt-/våteksem (20 svar) 
Ja  3 (15%) 
Nej 17 (85%) 
 
Om svar JA, hur många gånger (3 svar) 
En   1 
Tre  1 
Flera ggr/år  1 
 
Har din hund haft furunkulos (bölder) på tassen någon gång (23 svar) 
Ja   4 (17,4%) 
Nej 19 (82,6%) 
 
Om svar JA, hur många gånger/hur ofta (4 svar) 
En gång  1 
Fyra  1 
Åtta  1 
Ofta varje höst/vinter 1 
 
************************************************************************ 
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4. ALLERGI  

Har din hund någon form av allergi (45 svar) 
Ja    3 (6,7%) 
Nej 97 (93,3%) 
 
Om svar JA, är diagnos fastställd av veterinär (3 svar) 
Ja   2  
Nej   1  
 
Är hunden allergitestad (3 svar) 
Ja   2 (66,7%) 
Nej   1 (33,3%) 
 
Vad är hunden allergisk mot (3 svar) 
Kvalster  2  
Insektsbett  1  
Födoämnen  1  
Damm  1  
 
Vilken behandling gavs (3 svar) 
Fästingmedicin  1  
Klorhexidin  1  
Kortison  1  
Veterinärfoder 1  
 
Resultat av behandlingen (3 svar) 
Bra   1  
Medelbra   0 
Dåligt   2  
 
 
********************************************************************** 
 
 

5. ÖRON 

Har din hund någon gång haft öroninflammation (45 svar) 
Ja   6 (13,3%) 
Nej 39 (86;7%) 
 
Om svar JA, hur ofta (6 svar) 
Enstaka tillfälle  4   
Mindre än 1 gång/år  1  
Mer än 1 gång/år  1  
Ofta   0 
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Hur gammal var hunden första gången (6 svar) 
1 - 2 år   2  
3 - 4 år    3  
5 år   1   
 
Är diagnos fastställd av veterinär (6 svar) 
Ja   6 (100%) 
 
Vilken behandling gavs (6 svar) 
Örondroppar  4   
Örontvätt   1  
Teracortil salva  1  
 
************************************************************************** 
 

6. ÖGON 

Har du ögonlyst din hund (45 svar) 
Ja 23 (51,1%) 
Nej 22 (48,9%) 
 
Om svar JA, ange senaste tillfälle (23 svar)  
2007  1   
2008  2  
2010  3  
2013  3  
2014  3  
2015  1  
2016  2  
2017  2  
2018  4  
Vet ej  2  
 
 
Har du DNA-testat din hund för PRA-CRD3 (44 svar) 
Ja 28 (63,6%) 
Nej 16 (36,4%) 
 
Om svar JA, med vilket resultat (28 svar) 
Clear/Fri                20 (71,4%) 
Carrier/Anlagsbärare                8 (28,6%)   
Affected/Genetiskt affekterad       0 
 
 
Har hunden fått diagnosen katarakt (44 svar) 
Ja   2 (4,8%) 
Nej 42 (95,2%) 
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Har hunden fått diagnos på annan ögonsjukdom (42 svar) 
Ja   3 (7,1%) 
Nej 39 (92,9%) 
 
Om svar JA, vilken sjukdom (3 svar) 
Näthinneavlossning  1 
PHTVL/PHPV   1  
Persisterande iridokapsullära kärl 1  
Progressiv retinal atrofi (PRA) 1  
 
Har hunden någon gång haft ögoninflammation (44 svar) 
Ja   3 (6,8%) 
Nej 41 (93,2%) 
 
Om svar JA, hur ofta (3 svar) 
Enstaka tillfälle 3  
 
Har hunden haft andra problem med ögonen, t ex rinnande ögon (41 svar) 
Ja   6 (14,6%) 
Nej 35 (85,4%) 
 
Om svar JA, vid vilken ålder (6 svar) 
Från valp och framåt 3  
Unghund  1  
Vuxen  1  
Senior  1  
 
Vilka symtom förekom (6 svar) 
Rinnande ögon  5 
Variga ögon  1 
Svart klet   1 
 
Vilken diagnos blev fastställd av veterinär (6 svar) 
Trånga tårkanaler 2 
Ingen orsak  2 
Irritation av skräp 1 
Ögoninflammation 1 
 
Vilken behandling gavs (6 svar) 
Skölja med koksaltlösning 2 
Ögondroppar  2 
Ingen behandling  2 
 
 
************************************************************************ 
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7. INFEKTIONER 

Har din hund haft någon halsinfektion (45 svar) 
Ja   3 (6,7%) 
Nej 42 (93,3%) 
 
 
Har din hund haft urinvägsinfektion (45 svar) 
Ja   3 (6,7%) 
Nej 42 (93,3%) 
 
 
Har din hund haft analsäcksinfektion (44 svar) 
Ja   3 (6,8%) 
Nej 41 (93,2%) 
 
 
Har din hund haft någon annan typ av infektion (44 svar) 
Ja   4 (9,1%) 
Nej 40 (90,9%) 
 
 
Om JA, vilken diagnos ställdes av veterinär (8 svar) 
Halsinfektion  2 
Urinvägsinfektion  2 
Lunginflammation  2 
Kennelhosta  1 
Förhudskatarr 1 
Mjölkstockning  1 
Livmodershalsinfektion 1 
 
 
Hur gammal var hunden vid tillfället (9 svar) 
< 1 år   1  
1 - 2 år   1  
3 – 4 år    6  
7 år    1   
 
 
Vilken behandling gavs (9 svar) 
Antibiotika  5 
Jodopax  1 
Metacam  1 
Vätska i. v. och… 1 
Ingen  1 
 
********************************************************************** 
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8. MAG- OCH TARMPROBLEM 

Har din hund någon gång haft problem med mage och/eller tarm (44 svar) 
Ja 16 (36,4%) 
Nej 28 (63,6%) 
 
Om svar JA, hur ofta (16 svar) 
Enstaka tillfälle  9 (56,3%) 
Mindre än 1 gång/år  2 (12,5%) 
Mer än 1 gång/år  2 (12,5%) 
Ofta   3 (18,8%) 
 
Hur yttrade sig problemen (16 svar) 
Kräkningar   8 
Blodiga kräkningar 1 
Diarré  7 
Blodig diarré  2 
Förstoppning 2 
Gastrit  1 
 
Vilken diagnos har ställts av veterinär (11 svar) 
Inget veterinärbesök   5 
Gastrit  3 
Olämplig föda 1 
Allergi  1 
Ekollonförgiftning 1 
 
Vilken behandling gavs (11 svar) 
Inläggning, dropp 2 
Omeprazol   2 
Ändrad utfodring 2 
Lavemang  1 
Vätskedrivande/klysma 1 
Allergifoder  1 
Metacam  1 
Andapsinkur  1 
 
Vid vilken ålder började problemen (12 svar) 
< 1 år   1  
1 - 2 år   3  
3 – 4 år    4  
5 - 7 år    3   
Vet ej   1 
 
Upplever du att din hund har känslig mage (24 svar) 
Ja   4 (16,7%) 
Nej 20 (83,3%) 
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9. HJÄRTPROBLEM 

Har din hund någon form av hjärtsjukdom (45 svar) 
Ja    0 
Nej 45 (100%) 
 
************************************************************************* 
 

10. TUMÖRER OCH CANCER 

Har din hund fått diagnosen tumör/cancer (45 svar) 
Ja  14 (31,1%) 
Nej 31 (68,9%) 
 
Om svar JA, vid vilken ålder (14 svar) 
3 år 1 
5 år 2 
6 år 2 
7 år 2 
8 år 3 
10 år 1 
12 år 2 
Oklart 1 
 
Vilken typ av tumör/cancer (14 svar) 
Juvertumör  9 (64,3%) 
Annat  5 (35,7%) 
  - melanom, godartat 
  - cystiskt basalcellscarcinom, elakartat 
  - neoplastiska förändringar i hud, underhud 
  - histiocytom 
  - juvertumör, godartad 
  - pigmentförändring i öga 
  - buktumör 
  - epitelcellcancer 
 
Vilken behandling gavs (14 svar) 
Operation       9/10 
Ingen, behövdes inte       3/4 
Årlig koll hos ögonveterinär   1 
 
Resultat av behandlingen (10 svar) 
Bra  8 (80%) 
Medelbra  1 (10%) 
Dåligt  1 (10%) 
 
*********************************************************************** 
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11. SKELETT, LEDER, RYGG 

Har du röntgat din hund för HD/AD (2 svar) 
HD 2 
AD 0 
 
Har din hund haft problem med leder eller rygg (42 svar) 
Ja 12 (28,6%)  
Nej 30 (71,4%) 
 
Ange typ av problem. Ev flera alternativ (11 svar) 
Hälta  11   
Patellaluxation  1  
Blockhalt   1 
Fluxation knä   1 
Artros   1 
 
Om hunden haft HÄLTA, vid vilken ålder (10 svar) 
< 1 år   5  
2 år   1 
4 år   2 
7 år   1 
10 år   1 
 
Har någon diagnos ställts av veterinär (11 svar) 
Ja (ingen angiven) 4 
Avvaktar, oklart 2 
Åldersförändringar 1 
Nivåskillnad ulna/radius 1 
Slapp i patella b b 1 
Korsband delvis av 1 
Panostit  1 
 
Vilken behandling gavs (11 svar) 
Ingen   2 
Smärtstillande  1 
Glukosamin  1 
Operation   1 
Antiinflammatoriskt 2 
Kiropraktor/massage 1 
Kortison   1 
Operation  1 
Metacam  1 
 
Resultat av behandlingen (11 svar) 
Bra  9 (81,8%) 
Medelbra  2 (18,2%) 
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Vid vilken ålder debuterade problemen (10 svar) 
< 1 år  2 
2 år  3 
3-4 år  2 
7 – 10  3 
 
OM HUNDEN HAR ARTROS: 
Vid vilken ålder debuterade problemen (2 svar) 
3 år  1 
8 år  1 
 
Vilken behandling gavs (2 svar) 
Glukosamin  1 
Medicin  1 
 
Resultatet av behandlingen (2 svar) 
Medelbra  2 
 
 
************************************************************************* 
 

12. NJURAR OCH LEVER 

Har din hund haft urinsten (45 svar) 
Ja   0 
Nej 45 (100%) 
 
Har din hund haft urinvägsinfektion (45 svar) 
Ja  3 (6,7%) 
Nej 42 (93,3%) 
 
Har diagnos ställts av veterinär (12 svar) 
Ja   3 (25%) 
Nej   9 (75%)   Tolkar detta som att 9 st sökt vård pga  
                   misstänkt UVI med negativt resultat 
Vilken behandling gavs (3 svar) 
Antibiotika  3 (100%) 
 
Har din hund haft någon annan typ av njur- eller leversjukdom (38 svar) 
Ja  1 (2,6%) 
Nej 37 (97,4%) 
 
Är diagnos ställd av veterinär? Vilken? (1 svar) 
Ja, men minns ej  1 (100%) 
Hunden var 11 år vid tillfället och blev inte behandlad 
 
************************************************************************* 
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13. PROSTATABESVÄR 

Har din hund fått diagnosen prostatasjukdom (33 svar) 
Ja  0 
Nej 33 (100%) 
************************************************************************ 
 

14. SKENDRÄKTIGHET   

Har din hund varit skendräktig (32 svar) 
Ja 12 (37,5%) 
Nej 20 (62,5) 
 
Efter varje löpning (13 svar) 
Ja  9 (69,2%) 
Nej  4 (30,8%) 
 
Har hunden använt medicin (11 svar) 
Ja  2 (18,2%) 
Nej   9 (81,8%) 
 
Vilken behandling gavs (3 svar) 
Galastop   2 
Mindre mat/mer motion  1 
 
Resultat av behandlingen (3 svar) 
Bra  3 (100%) 
 
************************************************************************* 
 

15. LIVMODERN 

Har tiken fått P-spruta för att undvika löpning (30 svar) 
Ja    0 
Nej 30 (100%) 
 
Har tiken fått s k abortspruta efter tjuvparning (30 svar) 
Ja    0 
Nej 30 (100%) 
 
Har tiken behandlats för livmoderinflammation (30 svar) 
Ja  2 (6,7%) 
Nej 28 (93,3%) 
 
Om svar JA, vid vilken ålder (2 svar) 
7 år  1 
9 år  1 
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Vad uppstod sjukdomen i samband med (2 svar) 
Löp 1 
Vet ej 1 
 
Blev diagnos ställd av veterinär (2 svar) 
Ja 2  
 
Vilken behandling gavs (2 svar) 
Antibiotika   1 
Operation  1 
 
************************************************************************ 
 

16. VALPNING 

Har tiken fått valpar (30 svar) 
Ja    9 (30%) 
Nej  21 (70%) 
 
Om svar JA, har tiken blivit förlöst med kejsarsnitt (9 svar) 
Ja 4 (44,4%)  
Nej 5 (55,6%) 
 
Om svar JA, vad var skälet till kejsarsnittet (4 svar) 
- Tre valpar vaginalt. Sedan en död valp som orsakade kejsarsnitt.  
  Ytterligare två levande valpar + den döda efter snitt 
- För många, stora valpar (10st). Fick inga krystvärkar. Alla överlevde. 
- Valp satt fast 
- Andra valpen av nio kom fel och blockerade för övriga valpar, alla överlevde 
 
Andra komplikationer (1 svar) 
Mjölkstockning  1 
 
********************************************************************** 
 

17. FERTILITET 

Har du använt din tik/hanhund i avel (44 svar) 
Ja  15 (34,1%) 
Nej 29 (65,9%) 
 
Var den vid tillfället parningsvillig (14 svar) 
Ja 14  
 
Resulterade parningen i valpar (15 svar) 
Ja 14 (93,3%) 
Nej   1 (6,7%) 
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Om tiken gick tom, gjordes utredning (1 svar) 
Nej   1  
 
Trolig anledning till utebliven dräktighet (2 svar) 
- Första gången var tiken inte villig. Andra gången blev det 10 valpar med en annan hane. 
- Gick tom första gången fick 2 kullar sen 
 
************************************************************************** 
 

18. TESTIKLAR 

Har hunden normalt belägna testiklar i pungen (17 svar) 
Ja, 2 testiklar 11 (64,7%) 
Nej, inga testiklar  6 (35,3%) 
 
Om hunden saknar en eller båda testiklarna, har detta orsakat problem (4 svar) 
Nej 4 (100%) 
 
Har någon behandling getts (2 svar) 
Kastrering  2 
 
************************************************************************* 
 

19. STERILISERING/KASTRERING 

Är hunden/tiken steriliserad/kastrerad (44 svar) 
Ja  15 (34,1%) 
Nej 29 (65,9%) 
 
Vid svar JA, av vilken orsak - flera alternativ möjliga (15 svar) 
Medicinska orsaker       5 (33,3%) 
Beteendemässiga orsaker      3 (20%) 
Annat        7 (46,7%) 
-  För att undvika eventuella framtida problem och undvika löpning 
-  Hon skulle inte ha fler valpar och blev gravt skendräktig annars.  
   Plus att jag nu hade en hanhund också. 
-  Bäst för hunden 
-  Kan ej avla på honom pga problemet med frambenet 
-  Efter 2 komplicerade valpningar fanns ingen anledning att ha livmodern kvar 
-  Risk för livmoderinflammation i framtiden 
-  Då tiken ej används i avel, samt återkommande skendräktighet valde jag att kastrera  
-  Han har varit svår att ”komma till tals med” för uppfostring och träning - har varit för  
   mycket ’sig själv nog’, och även gått tufft åt den gamla hunden i flocken. Det har blivit  
   bättre efter (tillfällig) kastrering med chip, han har taggat ner egot lite. 
-  han föddes med en testikel, den som var kvar i magen störde prostatan och påverkade 
   när han skulle bajsa. 
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Vid vilken ålder gjordes ingreppet (15 svar) 
< 1 år   3 
1 – 3 år   8 
4 - 7 år   4 
 
Hur blev resultatet (15 svar) 
Bra  15 (100%) 
 
************************************************************************ 
 

20. TÄNDER OCH BETT 

Har din hund ett korrekt bett (saxbett) enligt rasstandard (45 svar) 
Ja 37 (82,2%) 
Nej   8 (17,8%) 
 
Om svar NEJ, vilken typ av bett har hunden (7 svar) 
Tångbett  3 (42,9%) 
Underbett  2 (28,6%) 
Annat  2 (28,6%) 
(t ex felställda hörntänder, oregelbundet bett, enstaka tandfel) 
 
Vid vilken ålder upptäcktes bettfelet (7 svar) 
Valp  2 
1 – 2 år  4 
3 år  1 
 
Vem konstaterade bettfelet – flera alternativ möjliga (7 svar) 
Jag själv  5 
Domare  3 
Uppfödare  1 
Annan  1 
 
Har hunden komplett antal tänder - 42 totalt (34 svar) 
Ja  33 (97,1%) 
Nej    1 (2,9%) 
 
Om svar NEJ, vilka saknas och var (1 svar) 
På sidorna i främre delen ser det ut som om några få tänder saknas/är mkt små  
- dock svårt att få räkna dem särskilt noggrant! 
 
Sedan vilken ålder saknar hunden tänder (1 svar) 
Varit sådan sedan vuxentänderna kom 
 
Andra sjukdomar/problem med tänderna (1 svar) 
Ja 1 
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Vilken diagnos ställdes av veterinär (1 svar) 
Tandsten   1 
 
Vilken behandling gavs (1 svar) 
Borttagning av tandsten  1 
 
********************************************************************** 
 

21. ANDRA SJUKDOMAR 

Har hunden haft andra sjukdomar? Ange gärna ålder (4 svar) 
-  Aterom. Tjock bula på halsryggen som visade sig vara ofarlig 
-  Juverbölder 
-  Inguinalbråck, 3 år 
-  Konstiga utslag, autoimmun sjukdom misstänktes men aldrig fastställt. 13 år 
 
Vilken behandling gavs (4 svar) 
Operation           2 
Smärtstillande/ rengöring         1 
Cellgifter, utan resultat             1 
 
************************************************************************ 
 

22. OLYCKSFALL 

Olycka som krävt veterinärvård – flera  alternativ möjliga (15 svar) 
Hundslagsmål 6 (40%) 
Ormbett  5 (33,3%) 
Trafikolycka  1 (6,7%) 
Annat  6 (40%) 
-  Skärskada av glas 
-  Klobrott 
-  Getingstick på nosen 
-  Tuggbensbit i halsen 
-  Växttagg i ögat 
-  Snubblade i brant nedförsbacke vid jakt, skadade knäleden 
 
************************************************************************* 
 

23. BORTGÅNG 

Hur gammal blev hunden (8 svar) 
1 år 1 
10 år 1 
12 år 4 
13 år 1 
14 år 1 
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Vad var orsaken till att hunde dog/blev avlivad - flera alternativ möjliga (8 svar) 
Sjukdom  8 (100%) 
 
************************************************************************** 
 

24. VETERINÄRVÅRDSKOSTNADER 

Har kostnader för utredning/behandling någon gång  
överstigit självriskbeloppet i försäkringen (43 svar) 
Ja  26 (60,5%) 
Nej 17 (39,5%) 
 
************************************************************************** 
 

25. MENTALITET/BETEENDE 

Hur beter sig din hund vid möten med okända hundar (45 svar) 
Leklysten, kommer sällan eller aldrig i bråk 14 (31,1%) 
Visar sig inte aggressiv men svarar på utmaningar 13 (28,9%) 
Muckar gärna gräl som kan leda till slagsmål 11 (24,4%) 
Lite stel men kommer sällan i bråk   6 (13,3%) 
Annat     1  (2,2%) 
-  Lyder tikar och leker gärna med kastrerade hanar 
-  Är för det mesta glatt nyfiken på de flesta hundar och vill fram och hälsa 
   Drar sällan på sig andra hundars ilska men muckar någon hund svarar han snabbt.    
   Enstaka hanhundar gillar han inte alls, skäller. 
  
Hur reagerar din hund på provokation av annan hund (33 svar) 
Svarar direkt  20 
Varierar    3 
Skäller eller morrar   3 
Övriga svar: 
-  Svarar på provokation om andra hunden rusar fram, i koppel vid utfall från annan    
   kopplad hund söker han kontakt med mig och vill komma därifrån 
-  Struntar i den andra hunden 
-  Blir rasande om det är en hane. Anser sig som bygdens alfahane och skulle gärna ha  
   ihjäl typen. Viker sig direkt om det är en tik. 
-  Beror på vad den andra hunden gör och hur den är. Vissa hanhundar gillar han inte,  
   han skäller tillbaks och drar hårt i kopplet, vill gärna fram och visa vem som är bäst.  
   Han är noga med att få ”titta klart” på alla hundar han ser oavsett typ av hund innan 
   vi kan gå vidare. Att observera, överväga ev. risker/möjligheter och ha koll är viktigt  
   för den här hunden 
-  Blir först rädd - sedan tar hon emot! 
-  Startade aldrig ett bråk, men det hände att när hon blev provocerad blev det gruff 
-  Inte alls om hon inte blev attackerad 
-  Tog lång tid innan han blev arg 
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När din hund är kopplad, brukar den ... (45 svar) 
Vara nyfiken men sansad  22 (48,9%) 
Ibland göra utfall  
   (morra, skälla, kasta sig i kopplet) 19 (42,2%) 
Nästan alltid göra utfall    3 (6,7%) 
Numera vara sansad, förr ofta utfall   1 (2,2%) 
 
Hur upplever du möten med andra hundar (45 svar) 
Neutralt   14 (31,1%) 
Positivt   12 (26,7%) 
Mycket positivt  11 (24,4%) 
Visst obehag    8 (17,8%) 
Mycket obehagligt   0 
 
Har din hund några "olater" eller beteenden som  
du helst skulle se att den inte hade (43 svar) 
Ja 22 (51,2%) 
Nej 21 (48,8%) 
 
Om svar JA, vad (23 svar) 
Aggressiv/attackerar andra hundar 4 
Skarp mot hundar av samma kön 3 
Mycket envis  2 
Vaktar   2 
Matfixerad, stjäl mat  1 
Uppfostrar andra hundar  1 
Gräver konstant  1 
Överdriven jaktlust  1 
Skäller mycket  1 
Leker för burdust  1 
 

Övriga svar: 
-  Omplaceringshund med viss separationsångest och inte hanteringsvan. Kan inte bli  
   lämnad i bil t ex. Har svårt att koppla av men vi jobbar på det. Tidigare drog i kopplet  
   men fått bort detta efter mkt jobb.  
-  Gillar inte gå ut när det regnar 
-  Han har svårt att ta till sig (även skarpa) tillrättavisningar, ger sig inte annat än för  
   några sekunder, sedan på’t igen... Blir t ex helt överexalterad av små barn under 
   ca 7-8 år. Han är även svår att motivera för målinriktad/återkommande träning.  
   Allt är kul första gången, har man sedan gjort något ett par gånger så är det inte  
   intressant längre osvsett belöningsform. Svårt hitta belöningar (har prövat det mesta)  
   som är tillräckligt starka/motiverande för honom för att det ska vara värt  
   ansträngningen. Men när han väl själv vill något kan han lära sig precis vad som helst -  
   och snabbt går det. Så....en något mindre streetsmart och lite mer tjänstvillig hund  
   hade varit att föredra. Men söt och charmig är han - de flesta blir kalasglada när de  
   träffar honom. 
-  Lägger sig gärna på rygg och vill bli klappad av alla, inkl främmande människor 
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26. AVSLUTNING 

Är du nöjd med ditt val av ras (45 svar) 
Ja 42 (93,3%) 
Nej   3 (6,7%) 
 
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en Glen igen (44 svar) 
Ja 34 (77,3%) 
Nej 10 (22,7%) 
 
Motivera gärna ditt svar (28 svar) 
-  Bästa hund vi haft 
-  Djärva, roliga, tillgivna hundar. 
-  Djärva, glada, kärleksfulla hundar 
-  Alltid Glen 
-  Världens mest sociala och roliga familjehund 
-  Jag blir för gammal att ha en så pass envis och dominant hund. Kräver mycket av  
   ägaren. Men underbar när ägaren har rätt energi 
-  Nej, det hör blir nog min sista hund även om jag mkt väl skulle kunna tänka mig en  
   tik nästa gång 
-  Mer jakt i än vad jag blev upplyst om 
-  Lugn trygg men ändå lekfull. Otroligt social, är med på jobbet varje dag.  
   Världens bästa kompis 
-  Är en väldigt trevlig ras, bra familjehund 
-  Så lätt att ha med sig överallt. Har svag jaktinstinkt och kan gå helt lös i skogen fast  
   rådjuren skuttar förbi. Håller sig alltid nära oss. En riktig skogskompis, sånär som på att  
   han helst går på stigar med sina korta ben .Charmar ALLA med sitt fina psyke, utseende  
   och glensittning. Så lättlärd och inkännande, förstod direkt att han inte skulle gå nära  
   barnbarnsbabyn när hundskeptiska mamman satte ner barnet på golvet. Rolig! Envis,  
   dock terrier light. Vi får skratta så mycket! 
-  Vi har redan två! Upplevs som en stor hund i en hanterlig kropp 
-  Vill ha mindre skarp hund och som har färre problem med valpningar 
-  En sällskaplig, barnkär, glad, livlig men cool och kärvänlig vovve med härlig karaktär. 
-  Vi vill inte ha hund nu 
-  Nu är det Paddy svaret avser. Den mest lojala och fantastiska , personliga och lojala  
    man kan tänka sig. Självständig men otroligt beroende och lojal mot mig, stabil och 
    lugn hemma och tillsammans med mig. Visade aldrig nån motvilja eller aggressivitet  
    mot människor. Otroligt stabilt psyke. 
-  Jag har ägt och tränat många hundar - även andra typer av terriers - i många år. Jag  
    gillar att min glen är social, trygg, glad och gillar att vara med överallt. Men jag är lite  
    besviken på att jag har såpass liten användning för honom, eftersom han är väldigt 
    svårmotiverad i träningssammanhang, att det är så svårt att hitta belöningar som är  
    tillräckligt starka för honom och som samtidigt går att använda i träningssammanhang  
    (det är svårt att ha en levande grävling i fickan...) Även hans sätt att ibland bli  
    överexalterad gör att jag ibland undviker vissa miljöer och sammanhang som jag  
    normalt hade tagit med mig hund till. Detta tillsammans med att han har ett stort ego  
    och att tillrättavisningar rinner av honom som vatten på en gås gör att jag inte kommer    
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   köpa en glen igen. Jag vågar tyvärr inte heller köpa en annan hund, m t p hur tufft han 
   gick åt dem gamla hunden vi hade. Allt detta hade jag inte räknat med och kunde inte  
   förutse det innan valpköpet heller, trots allt jag läst och hört om rasen. 
-  En hund vars temperament och kynne passar mej precis 
-  Supertrevlig familjehund 
-  Otur med ögonen tyvärr! 
-  Har haft otur med ögonproblem på båda mina hundar 
-  En härlig ras med mycket motor! 
-  Otoligt tålig och följsam hund; "jaha, det här har jag aldrig gjort förr men ok då, jag åker  
   väl båt/bil/blir lämnad med okänd människa, etc" 
-  Lagom stor, fäller inte och är mycket trevlig. Lite lagom vaktig. 
-  Pigg, snäll och glad ras. 
-  Underbar och vänlig, trevlig, intelligent, rolig, trogen, robust, glad, kommunikativ, kelen  
   och mycket hund i en ganska behändig kropp. 
-  Finns det någon underbarare ras?! 
 
Tycker du att rasen Irish Glen of Imaal terrier har  
något utmärkande positivt i sitt beteende (36 svar) 
-  Tillgiven, personlig, självständig, vänlig, 
-  Ja. Aldrig en tråkig stund! 
-  Trofast 
-  Social och positiv familjehund. Bra med barn. 
-  Ja underbar med barn lugn inomhus o tuff ute gillar simma o apportera.  
-  Tycker att dom är mycket stabila i psyket, envisa visserligen men otroligt lojala och  
   bundna till sin familj/förare. Mer än vad man kanske uppfattar själv. Men har nu fått en  
   liten omplacering som är mjukare än andra glennar jag kommit i kontakt med och inte  
   lika trygg i sig själv och som gör honom väldigt osäker t ex att bli lämnad vilket jag inte  
   är van vid. 
-  Charmig 
-  Social 
-  Lugn 
-  En såå tyst hund. Skäller ALDRIG, om det inte är av nöden, som om någon dryg jycke  
   kommer förbi, eller om det skramlar utanför dörren. Skulle så vänligt annars ta emot  
   viken trevlig inbrottstjuv som helst. Hans lugn. Gårdshunden som ligger platt på gården  
   och endast rör ögonen hit och dit för att ha lakonisk koll på tillvaron. De roliga frispelen,  
   när det rätt var det är blir så kul att han måste kuta runt hopkurad som en boll och  
   sträcka ut i små hopp. Respekten och försiktigheten mot andra djur vilda såväl som byns  
   hästar, kor och höns. (Ja den sista hönan som kacklande sprätter iväg hem är förstås  
   alltför frestande att rusa efter... en bit) Glensittning. 
-  Tillgivenhet, barnvänlig, bra familjehund 
-  Glad o rolig 
-  Gladlynt pigg 
-  Glad pigg lekfull 
-  Ett iakttagande lugn + se föregående svar. 
-  Barnvänlig 
-  Pigg och glad, en okomplicerad hund. Familjekär, robust och hänger med i alla  
   sammanhang! 
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-  Trygg okomplicerad hund 
-  Sund och frisk vilket mina tre glennar är! 
-  Glad social charmig snäll envis världens goaste 
-  Solida, stabila, människovänliga, 
-  Glada, vänliga, charmiga, trygga, robusta, lugna (emellanåt), friska 
-  En vänlig, personlig, självsäker, intensiv men ändå lugn hund 
-  Alltid glada och positiva till omgivningen 
-  Alltid glad och positiv 
-  Pigg och glad, mycket familjär 
-  Glad och mycket trogen. 
-  Glad och tillgiven. 
-  Familjekära, älskar barn. 
-  Älskar alla människor. Har egna idéer om hur saker och ting ska vara. 
-  Uppmärksam.glad, snäll. 
-  Hela hunden! 
-  Charm och egen vilja 
 
 
 
 
 
             


