


Årsmelding 2015
Strihåret vorsteh





 Lite endringer fra sist år

 14 kull

 114 valper

 10 importer

Registreringstall 2015




 Få oppdrettere ber om råd/veiledning, de fleste har 

bestemt seg for hannhund før de søker godkjenning.

 9 godkjente paringer, 3 etter AR anbefaling

Avslått 3 søknader 

Henvendelser om 
paringer




 Styre avl og avlsarbeid til beste for den norske 

strihår-populasjonen.

Oppgaven ville vært lettere hvis vi faktisk ble tatt 
med på råd. 

Avlsrådets oppgave

Hallo der!




Vi får ikke brukt gode hannhunder, og 

mye bruk av samme hunder/linjer («smitteeffekt»)

 -> smalere avlsbase 

 Plass til flere……….: 

Mulige konsekvenser




Andre forhold som innsnevrer handlingsrom for 

kombinasjoner:

 - Betydelig økt antall sortskimlete hunder

 -HD!

Andre forhold




I årsrapport 2014 viste vi dette 

Bildet med teksten:

Lever vi litt farlig når det gjelder

HD????

Vi fikk dessverre rett…..

HD !!!




Kraftig økning fra 2014:  10,9% HD

 70 hunder røntget i 2015 (bare 30 i 2014):

42 A – 14 B – 11 C – 3 D

40% av hundene har ikke A hofter!

Tall som kan få noen og en hver 

Til å bli utslått…..

20% HD




 På bakgrunn av den negative utviklingen er det enda 

viktigere å få røntget flest mulig hunder: 

-> det påhviler eiere og oppdrettere et stort ansvar , 

Oppdrettere må følge opp valpekjøpere. 

Avlsplan; mål å bedre HD status, komme opp på 95% 

HD-fri……dessverre er vi et stykke unna. 

Røntging svært viktig




Vi er i ferd med å 

«Bite oss selv i balla» !

Dagens situasjon:




 10 av 14 med HD kommer fra kun 3 kull. 

Kullene er godkjente, men til dels mye utenlandsk 
blod bak disse hundene, særlig svenske og danske. 

Dette illustrer noe av problemet med fremmed blod; 
vi vet ikke hva vi drar inn….

HD 2015




 Påvirke til å røntge flest mulig

 La indeksene få tid til å virke fordi vi trenger hjelp av 
et annet verktøy enn individstatus. 

 Bruke indeks ved utvalg og kombinasjon av avlsdyr

 Jo høyere indeks for kombinasjonen - jo mindre 
risiko for HD hos avkom

 Bruk av hunder med lave indekser vil føre til fortsatt 
økning av HD%

Veien videre?




NKK krever kjent vWD status ved registrering 

 Epilepsi; sett på muligheter for kartlegging, men 

ikke noe som tyder på økt frekvens, prøver 

å unngå  kombinasjoner med kjent epilepsi.

Allergi; sporadiske meldinger

Helse, annet




Gemytt

Stabilt, men det forekommer

meldinger om uønsket atferd,

Også i 2015.




Avlsplan: prioriterte egenskaper:

Jaktlyst / viltfinnerevne / reviering / samarbeid

Jaktlyst 2010: snitt 4,02

2015: snitt 4,20

Avlsplan mål 2019: opp med 0,3 , vi er i rute

Jaktegenskaper




Avlsplan om viltfinnerevne: de med høyest jaktlyst skal 
også være de beste viltfinnerne. 

Indeksene viser korrelasjon mellom høy jaktlyst, funnet 
vilt og premier.

Reviering og samarbeid: av prøveresultater kan vi se at 
flertallet som stilles jakter i god kontakt. 

Jaktegenskaper 




2015: 583 starter på jaktprøve, 107 gav premie. (18,4 %)

Snitt for årene 1994-2015; 21,4 % premiering

6 UK hunder fikk til sammen 7x 1 UK

13 AK hunder fikk til sammen 21 x 1 AK

Dette har gitt 10 nye VK hunder i 2015

4 VK hunder fikk til sammen 5 x 1 VK

Strihår har i 2015 hevet seg kvalitetsmessig i VK

Strihår på jaktprøver




NM vinter: 10 stilte til start, hele 40% til semifinale

Til sammen 5 VK premier på strihårene i kval. og

semi. Ingen premiert i finalen. Laget lyktes ikke.

NM Kongsvold : Få til start individuelt, men laget 
sikret bronse 

NM Skog: Golddigger; 1 VK semi og 2 VK finale 

NM Lavland: 1 VK premie i kval., og laget klarte pallen 

med bronsemedalje 

Strihår i NM 2015





Speldraget's F Golddigger
NO43102/12

 Randi og 
Golddigger

Store gratulasjoner for fantastiske resultater!
Overlegen seier i NVC cup; Årets Vorstehhund, Årets strihår
Allround hund, årets vinterhund, årets høyfjellshund, årets 
skogsfuglhund. 
Kåret av NKK og NJFF til Norges 3 beste jakthund. 




 Takk for 

oppmerksomheten 


