


Årsmelding 2016
Strihåret vorsteh





 Ikke store endringer fra år til år

 15 kull registrert i 2016

 120 valper

 9 hunder  importert

Registreringstall 2016




AR har godkjent 17 parringer, ikke alle er 

gjennomført,  6  etter AR anbefaling/råd. 

Avslått 1 søknad, i tillegg er det registrert 4 kull som 
ikke har gått gjennom AR, disse tilfredsstilte ikke 
kriteriene. 

Henvendelser om 
paringer




Svak økning i antall

som ber om forslag 

til hannhund, men 

mange har bestemt

seg før de kontakter 

avlsrådet. 





Bilen traff en dump og hanskerommet sprang opp, 
lusemiddelet kom til syne, Sparky skjønte umiddelbart 

at daten var over…….




Rådgivende organ for klubben

 Følger klubbens demokratisk valgte retningslinjer 
for avl

Avlsrådets oppgave




Mye bruk av de samme hannhundene/linjene

Oppdretter ønsker å bruke hunder som har 
dokumentert god avl, konsekvens: 

Noen hunder/linjer

brukes lite

 liten rase…

 Smal avlsbase 

Verdt å tenke på…..




 Ved kombinasjoner MÅ vi tenke på:

 Helse – HD!

 Farge 

 Kommer i tillegg til andre forhold som gemytt og jakt. 
Enkelte oppdrettere prioriterer hardt på jaktegenskaper 
og legger ikke tilstrekkelig vekt på andre forhold i iveren 
etter å skape en «racer» på jakt og prøver

Hva vi MÅ ta hensyn til: 




Hva er en god hund? Hvilke egenskaper må til: 

Helse - gemytt - jaktegenskaper

 3 ting på en gang!

melkekrakken

HELSE

GEMYTT

JAKT





Sukk, mye å tenke på…




 Indeksene; et godt verktøy 

 En god hund er ikke nødvendigvis en god avlshund!

 Bruk av samme hannhund i generasjoner; 

En god avlshund bør ha avkom som er bedre enn         

seg.  Bruk dem!

VERKTØY





HD

 2016: HD = 9,5 %   

Kraftig økning fra 2014 ( 10,9%) til 2015; 20%

 74 røntgede hunder i 2016:

 46 A - 21 B - 6 C - 1 D

 Bedring fra 2015, MEN

 38% av hundene har ikke A-hofter.

Obs! Økning i antall  B HOFTER




 Hunder  røntget med HD i 2016: kun en av disse har 4 

norskregistrerte besteforeldre. De andre er enten selv 
utenlandsk registrert eller har foreldre/besteforeldre som 
er registrert i annet land enn Norge. De fleste har dansk 
og svensk opphav. 

 Problemet med å bruke utenlandske linjer er den 
mangelfulle informasjonen vi har om helse, blant annet 
HD. Vi er likevel avhengig av en viss import av gener da 
rasen er liten.

 Norske hunder/ linjer har vi relativt god oversikt over, 
men det vil alltid være risiko knyttet til utenlandske 
hunder som vi vet mindre om. 

HD 2016




Mål i avlsplanen: 95% HD fri
 Indeksene er vårt beste verktøy for å redusere HD
Hvordan kan indeksene bli enda bedre/riktigere?
 Jo flere hunder som røntges – jo riktigere  indeks
Hva kan vi gjøre?
Oppdrettere; følg opp valpekjøperne, Ikke gi dem 

fred!
Avlsrådet:  planlegger «aksjon» 

Røntging viktig!!!




 Indeks = bedre 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%

 Bruk av mange hunder med B-hofter vil gi flere 
hunder med B-hofter og C- Hofter!

Avlsrådet kan påvirke, men først og fremst  
oppdretterens ansvar å drive forsvarlig avl. 

Veien videre




Vi krever dokumentasjon for at vWD status er «fri» for 
foreldredyr for alle parringer som legges ut på 
datahound. 

NKK krever dokumentert kjent status for registrering 
av valper.  Avkom etter to bærere blir ikke registrert. 

vWD





I Dogweb skal det nå framgå på hver hund 
under fanen Helse hvilken status hunden 
har. (Hvis den er testet.) 

Hunder som er fri pga. slektskap skal påvises 
av eier i forbindelse med første kull.  

Dessverre har vi hittil ikke fått til overføring 
mellom NKK og Datahound når det gjelder 
vWD status.

vWD




 Sporadiske meldinger om epilepsi og allergi, men 

ikke noe som tyder på økt frekvens

Unngå kombinasjoner med de samme kjente 
sykdommer/ svakheter

NB! ÅPENHET OG ÆRLIGHET 

Dårlig gemytt/helse kan dukke uventet opp, det 
viktige er å ta konsekvensene av det – ikke 
videreføre i avl. 

 Igjen; AR kan bidra med det vi vet og gi råd,

 MEN Oppdretters ansvar!

Helse , annet




Gemytt

Stabilt. Det kommer

sporadisk 

meldinger om 

uønsket gemytt, 

men det synes ikke

å være noen 

store endringer. 




Avlsplan: prioriterte egenskaper:

Jaktlyst / viltfinnerevne / reviering / samarbeid

Jaktlyst 2010: snitt 4,02

2015: snitt 4,20

2016;  4,20 for alle starter på alle prøvetyper og alle 
klasser. Slik sett ser vi ingen fremgang for rasens 
jaktlyst det siste året. 

Jaktegenskaper




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

Indeksene viser sammenheng  mellom høy jaktlyst, 
viltfinnerevne og premier.

Reviering og samarbeid ; flertallet hunder som stilles på 
prøver, jakter i god kontakt med fører. 

Jaktegenskaper 




Avlsprisen og oppdretterprisen skal inspirere 

oppdrettere til langsiktig målrettet avl. Det virker!

 Det synes viktig for oppdrettere å fylle kravene til 
prisen. 

 Oppdretterne gjør en viktig jobb for avlsarbeidet når 
de hjelper og påvirker valpekjøperne til å vise 
hundene på utstillinger og jaktprøver. På denne 
måten får vi flere objektivt bedømte hunder.  

Avlspris og oppdretterpris




I 2016 har strihår 683 starter på jaktprøver i Norge. 

Totalt ble det 145 premieringer, premieringsprosent på 
21,2. 

Gledelig at vi er tilbake til en premieringsprosent på 
over 20 i motsetning til de to foregående år.

Strihår på jaktprøver




Førstepremier hadde 23 % andel av premiepotten vår.  
Hele 13 av disse premiene var det 8 unghunder som 
stod for.  

3 av disse ungdommene gjorde en meget sterk 
prestasjon ved å vinne 3 førstepremier: Munkefjellets 
Vill Iver med 3 x 1.UK, Vretstugans x-prinz med 3 x 1 
UK og Schou’s Lycke med 2 x 1 UK og 1 x 1.AK 

AK hunder med 3 x 1 AK:

Speldraget’s F Golddigger og Ullekalv Si-frøken 

Strihår på jaktprøve




 6 strihår har oppnådd 1.VK, 4 av disse med CK 

Vi savner flere SV som stiller i VK konkurranser.

 Ingen deltakelse gir  i alle fall ingen premier. Dersom 
flere strihår stiller på bl.a NM konkurransene jo 
større sjanse er det for at en våre lykkes i å sette 
strihår på kartet. 

Strihår i VK




NM vinter: 7 stilte til start, 2 til semifinale, ingen 
premier

NM Kongsvold : 5 til start.  Ben av Raisjavri utmerket 
seg med å få 1. Vk m ck kvalifisering.   Han gikk videre 
helt til finale. 

NM Skog: 5 strihår stilte på NM skog, og av dem lyktes 
Ullekalv Si-frøken ; 1.VK semi og 2.VK finale. Flott!

NM Lavland: Munkefjellets Palo fikk 1. VK m. ck.

Vi lyktes ikke i lagkonkurransene. 

Strihår i NM 2016





Til dere som fortsatt er våkne:
Takk for oppmerksomheten


