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ARBEIDET I AVLSRÅDET

Den nye hundedatabasen er oppdatert hver uke 

og har minimalt med feil og mangler

18 godkjente kull av oss.

11 kull ikke godkjent, av disse har 5 ikke vært i 

kontakt med oss først

4 trekkhundkull

Til sammen 33 kull og 188 hunder.

I tillegg kommer 10 importkull som utgjør 14 

hunder.



Årsaker til ikke godkjent

●Hannhund «brukt opp»

●For lave indekser(utenlandsk)

●Manglende utstilling-/jaktprøvepremiering

●Et kull kunne kommet under «andre» ved 

henvendelse



KONTAKT UTENLANDS

Vi har hatt henvendelser fra Sverige, Finland og 

Island og kontakten mellom avlsrådene er åpen 

og god.

I februar skal vi til Stockholm og møte det svenske 

avlsrådet.

Avlsrådsmedlem var til stede under VM i Danmark



AVLSGRUNNLAGET

Innavlsgraden for KV har holdt seg godt innenfor 

anbefalt grense på 6,25%

Tilvekst av godkjente hannhunder

Paring med utenlandske hannhunder. Genetisk 

mangfold viktig.

Svakheten er manglende data til indeksbasert avl.

Eksempler på positiv tilvekst til vår populasjon der 

utenlandske hannhunder gir mange høyt 

premierte avkom, både på prøver og utstillinger.



HELSE
●Generelt en rase med meget god helse

Totalt 115 hunder HD-røntget i 2016

7 stk fikk diagnosen HD, svak grad (C). ( 6.1%)  

2 er fra trekkhundlinjer. Dermed 4,9 % i jaktlinjer.

Antall røntgede hunder har gått opp i 2016. Dette er 

høyere enn gjennomsnittet siste 10 år.

*Allergi

*Løpetidsutløst hjernehinnebetennelse.

*EBJ: Ingen funn av bærere her

*VWD: Funn på KV i andre land

Andre sykdommer.



GEMYTT/ADFERD

Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over 

bra. Det er ikke registrert noen hunder fra utstilling 

og jaktprøver som har visst uønsket atferd siste 

året. Det finnes ingen systematisk kartlegging av f. 

eks. uønsket piping, så vanskelig å si hvor utbredt 

det er. Vi vet heller ikke i hvilke tilfeller dette er 

mest arvelig eller miljømessig betinget. Men er 

oppmerksom på at dette forekommer i rasen vår 

med en viss grad av arvelighet



PRØVERESULTATER

Økning i antall jaktpremieringer på KV de siste 

årene.

2014 var det 195 premieringer.

2015 var det 269 premieringer

2016 var det 283 premieringer



REGISTRERINGER/MARKED
I 2016 ble det registrert 188 korthårvalper

Under historisk gjennomsnitt på 220, siste 10 år

De aller fleste har solgt alle valpene når de er 

leveringsklare.

Avlsplan legger vekt på jaktlyst og 

viltfinneregenskaper, men rasetypisk eksteriør 

også viktig og vi ønsker fokus også på dette.

Opprette pris til årets beste jaktpremierte 

utstillingshund?

Avlsrådet vil fortsatt oppfordre flere oppdrettere til 

å avle på de gode tispene sine



FREMTIDSUTSIKTER

Med ny hundedatabase, gode resultater og oppdrettere 

som planlegger kull fremover, bør utsiktene til å få økt 

valpetilgang i 2017 være lovende.


