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Avlsrådet for KV i 2017 besto først av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Anne Grete Langeland og 

Tommy Andersen. Sistnevnte ba seg fritatt kort tid etter DK/RS. Karina Kolflaath kom inn før 

sommeren. På høsten ønsket også Solveig Johanne Strøm Aaknes å bli fritatt. Hun ble før årsskiftet 

erstattet av Terje Bradal. 

Det har derfor falt mye arbeid på de to andre, særlig Karina, som med sin store faglige tyngde, straks 

tok tak i organiseringen. Anne Grete er dermed den eneste, også med ganske kort fartstid, som er 

igjen. Det tar tid å komme inn i arbeidet, så dette året har det vært strevsomt, og vi har til tider lagt 

etter med besvarelser. Særlig siden sluttføringen av arbeidet med Rasekompendiet måtte 

gjennomføres. Det er arbeidskrevende å sitte i AR KV og det går med mye fritid, noe som sliter på 

medlemmene. Man må huske at dette er frivillig og ikke betalt arbeid. 

 

ARBEIDET I AVLSRÅDET    

Rasekompendiet er en av sakene avlsrådet har jobbet med gjennom året. Det har krevd mye tid. 

Hvert enkelt punkt er gjennomgått og kommentert. Vanskelig å finne gode, illustrerende bilder, med 

høy nok oppløselighet, som vi har rettigheter til å bruke. Det endelige forslaget er nå levert til 

Avlsrådsleder. 

Kontakten med oppdretterne er generelt god. Det er registrert 32 kull i år. 219 valper utenom import, 

der 2 kull med 15 valper er fra rene trekkhundparinger.  8 hunder er importerte.   

Vårt mål er at vi skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for alle oppdrettere å søke råd fra, og 

benytte AR som en samarbeidspartner i avlsspørsmål. Det vil alltid være noen parringer som ikke 

avlsrådet håndterer, men det er i år også uformelle henvendelser, som ikke er registrert på 

statistikken. Deriblant henvendelser fra oppdrettere som vet de ikke tilfredsstiller kravene fra 

godkjent parring. God kontakt mellom avlsråd og oppdrettere  er alle tjent med på lang sikt og 

avlsrådet ønsker at denne trenden skal fortsette. 

Vi har også hatt noen henvendelser fra Sverige og kontakten mellom avlsrådene er åpen og god. Vi 

hadde jo også et fysisk møte med de svenske avlsrådene i februar, som var veldig givende. En av 

tingene vi ønsker å endre, slik svenskene har gjort, er betegnelsen: «Godkjent paring». Vi ønsker å 

bruke betegnelsen: «Paringer som oppfyller NVKs  avlsmål». Dette for å vise at vi har kriterier vi må 

vurdere kombinasjonene etter, som er vedtatt av klubben. 

 

 

 

 



AVLSGRUNNLAGET   

I løpet av 2017 har vi en liten tilvekst av godkjente hannhunder. Det er sårt tiltrengt, og flere av disse 

er brukt eller anbefalt brukt. . Spennende å få dem inn i avlen. Genetisk variasjon har fremdeles stort 

fokus og det er gledelig at flere oppdrettere benytter utenlandske hannhunder på sine tisper. Det 

negative er at sikkerheten i indekstallene er mindre, ved manglende data på disse. Vi må følge med 

på disse tallene etter hvert som avkomsdata kommer inn. 

Vi er klar over svakheten dette er, i vårt ønske om å basere oss på indeks som hjelpemiddel for å 

forbedre rasen. AR har bedt om å få bruke skjønn i tilfeller med høyt innslag av utenlandske hunder, 

siden disse alle blir plassert på historisk middelverdi for rasen. I og med at KV har gjort store 

framskritt de seinere år, blir dette tallet uforholdsmessig lavt i forhold til det vi tror hundene kan gi av 

gevinst avlsmessig. Noen importdyr får etter hvert egne prøvestarter og resultater, som vil gi mer 

pålitelige data. Andre  er avlsdyr fra utlandet, som jo ikke får egenprestasjoner her. 

Det er også i år importert hunder 8 stk, og slike initiativ er viktige for å sikre tilgang på nytt 

genmateriale. Noen av de importerte er helt nye linjer i Norge. 

Innavlsgraden for KV har holdt seg godt innenfor anbefalt grense på 6,25% i 2017. Her ser vi nok også 

et resultat av mangeårig god avl over landegrenser og en jevn import av avlsdyr. Importene i år har 

kommet fra Sverige(4), Finland(1), Polen(1) og fra Ungarn(2). Importen av nytt blod er litt mindre enn 

tidligere år. Oppdrettere som ønsker å ta inn nytt blod, bes om å ta kontakt med avlsrådet for 

kontaktinfo og kvalitetssjekk av importen. Dette er det flere som har benyttet seg av i 2017. Vi tenker 

spesielt på at de er gentestet for sykdommer vi ikke ønsker å ha inn i vår avl. 

 

REGISTRERING AV VALPER OG KULL 

I 2017 ble det registrert 219 korthårvalper fra totalt 32 valpekull pluss 8 importer. Dette er en liten 

oppgang fra i fjor og antall registrerte valper er nå omtrent på historisk gjennomsnitt på 220, siste 10 

år. Avlsrådet er fornøyd med og registrerer at de aller fleste har solgt alle valpene når de er 

leveringsklare. Men avlsrådet vil fortsatt oppfordre flere oppdrettere til å avle på de gode tispene 

sine. 

Med fantastisk gode resultater i NM og VM og oppdrettere som planlegger kull fremover, bør 

utsiktene til å få økt valpetilgang og gode kjøpere i 2018 være lovende. 



 

 

GEMYTT OG ATFERD 

Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over veldig bra. Vi har siste året hatt fokus på å få inn 

rapporter om uønsket atferd. Dette kan være alt fra piping, til angrep og dominering av andre hunder, 

losing på makker og vedvarende jaging av reinsdyr. Statistikkene vi har fått, har vært lite pålitelige og 

høyst mangelfulle. Karina har forfattet et brev til dommere, der det presiseres at prosedyren med 

kryss i rubrikk, prosatekst og gul lapp på kritikken må gjennomføres. Vi ber vår faste kritikkskriver 

sende oss kopi, når hun treffer på disse i bunkene. Vi får fremdeles ikke tilgang til lister på hunder 

som er utelukket fra konkurranser av NKK, og prøver å få tilgang til disse. Vanskelig å skille arv og 

miljø her, så vi trenger en del data for å kunne trekke konklusjoner. Vi får ikke inn begrunnelse om 

hvorfor hunder får 0 premie på utstilling, og lurer på om noen av disse kan være pga. gemytt? Vi 

ønsker å få slike data. 

HELSE OG EKSTERIØR        

Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra HD-røntgen 

som blir systematisk registrert. Totalt ble 108 hunder HD-røntget i 2017, og 8 stk fikk diagnosen HD, 

svak grad (C). Ingen sterkere grad. En liten økning, men det kan være naturlig variasjon.  På møtet 

med svensk AR diskuterte vi å utveksle HD-data. Dette temaet ble løftet videre til Felles Avlsråd, da 

det trolig er like aktuelt for de andre fuglehundrasene. Arbeid med dette har ikke kommet i gang 

ennå så langt vi kjenner til.  

NKK har nå kommet med mulighet for registrering av flere sykdommer og dødsårsak. Vi vil vurdere 

hvilke sykdommer som kan være aktuelle for vår rase. 

 

Helsesituasjonen på Korthåret vorstehhund 

Korthåret vorstehhund er en svært frisk rase, men vi har fått noen få tilbakemeldinger om sykdom i 

året som har gått. 



 AR har i 2017 fått høre om noen få tilfeller av allergi.  

Vi har også fått rapport om epilepsi. AR fraråder kombinasjoner av linjer der vi har sett samme type 

sykdomstilfeller i nær slekt på begge sider. 

Vi har ikke sikre holdepunkter for arvegang i forhold til denne sykdommen, men vet at visse former er 

arvelige. Her er vi avhengig av tilbakemeldinger og hjelp fra hundeeiere, slik at vi kan samle kunnskap. 

Vi opplyser det vi vet til tispeeiere, så blir avgjørelsen deres, utfra kjennskap til sine egne linjer. 

Epidermolysis bullosa junctional (EBJ/JEB):  

Kartleggingsundersøkelsen vi gjorde i Norge er avsluttet uten at vi har funnet bærere av denne 

hudsykdommen her til lands. Det finnes bærere i en rekke land, også våre naboland, så dette er en 

sykdom vi må være klar over. Vi i avlsrådet vil gjerne se testresultat der det skal avles på nytt blod, for  

å forsikre om at de ikke tar med seg EBJ gener inn til Norge. 

  

Von Willebrand Disease type 2 (vWD): 

AR har fått oversatt et brev til engelsk, tysk og fransk der vi henvender oss til Korthårsklubbene i en 

del Europeiske land. Vi vil gjerne få vite om det blir testet for vW2, og hvilke resultater de har fått. Så 

langt har vi ikke fått noen data, noe som gjør at vi foreløpig ikke vil sette i gang systematisk testing av 

norske hunder. Men vil gjerne ha testet nye importer. 

 

Når man leser om genetiske sykdommer på KV i ulike land fremgår det at KV er en svært frisk rase 

med noen få genetiske helseutfordringer. Ulike land setter fokus på ulike helseutfordringer; de fleste 

land har hofter i fokus i tillegg til en rekke andre sykdommer. I USA for eks. oppfordres det til PRA 

undersøkelse av hundens øyne, samt ultralydundersøkelse av hjerte (arvelig innsnevring på 

hovedpulsåren, subaortic stenosis) blodprøve for vWD samt hyppige blodprøver før a for å sjekke 

stoffskifte (hypothyroidisme). I England tester man i tillegg til HD og EBJ og vWD for Cone 

degeneration (CD eller dagblindhet) og Lupoid dermatosis (hudsykdom). Avlsrådet skal fortsette med 

å følge med på hva som skjer ute i Verden på KV fronten og foreta tiltak hvis det blir nødvendig. 

Vi ønsker at oppdrettere fokuserer på vår avlsplan og legger vekt på jaktlyst og viltfinneregenskaper 

som er våre hovedmål i avlsplanen. Men vi må heller ikke glemme at vi har et ansvar for å avle 

rasetypiske hunder med godt eksteriør. Nye RAS er å finne på sidene til NVK. Oppfordrer oppdrettere 

og eiere til å ta seg tid å lese gjennom RAS. 

Vi registrerer at noen tisper også har gått tomme ved parring i 2017. Avlsrådet følger med på dette, 

men oppfordrer tispeeiere som har tenkt å ha kull å planlegge dette på tispen med tanke på 

fettprosent og hardtrening rett før og rett etter parringer. Tispen trenger ro og litt oppforing i forkant 

og etterkant. Hannhundeiere bør også tenke på dette og ikke kjøre hannhunden hardt og få litt 

oppfôring i forkant av parring. Pass på tisper og hannhunder under trening og jakt på kalde 

vinterdager der de kan bli utsatt for forfrysninger. Avlsrådet har registrert at kullstørrelsen er på 

gjennomsnittlig 6-7 valper  de siste årene. 

Vi i avlsrådet setter pris på at sykdommer som potensielt kan være arvelig blir rapportert inn til 

avlsrådet slik at vi kan unngå å kombinere enkeltdyr og linjer som har de samme svakhetene. Karina 

har utarbeidet et skjema der vi kan plotte inn dette, slik at det kan være tilgjengelig som et 



arbeidsdokument. Eksempler på sykdommer som kan ha en arvelig komponent er korsbåndskader, 

bruskløsning (OCD), epilepsi, øyelidelser som f. eks innrullede øyelokk og hudlidelser som allergi. 

Vi er avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden skal være like frisk og robust også i 

fremtiden. 

 

RESULTATER 2017 

Det har vært en økning i antall jaktpremieringer på KV de siste årene. I 2014 var det 195 

premieringer. Dette steg til 269 premier i 2015 og i 2017 var vi oppe i 272 i Norge. 

Vi har også i år hatt mange hunder som har tatt fine premier.   

 

VM for kontinentale fuglehunder 

KV Kaiser, med fører Geir Sve, ble premiert med Excellent og Tres Bon under VM for stående fuglehunder i 

Frankrike 

KV Peppa, med fører Fredrik Engell Sæthereng  fikk en Tres Bon under Middelhavscupen samme sted. 

Sør-Norsk unghundmesterskap: 

Ingen premierte KV i finalen 

Artic Cup: 

Ingen premierte KV i finalen 

 

 

 



NM Vinter 2017: 

Gull til Korthårslaget 

Itza’s Heidi, Anne Maj Krogh 

Tiurjegerens Solo av Sognexpressen , Robert Brenden 

Rypesteggens Cot Ravna, Ulf Antonsen 

Reserve: Sognexpressens Nikita, Robert Brenden 

 

NM-Skog: 

KV: N UCH N J(K)CH Haugtuns Frøken Kalla med e/f Lisbeth Reinertsen fikk 3.VK kval og 3.VK i Finale under NM 

Skog. 

 

NM Høyfjell 2017: 

Gull til Korthårslaget 

Rypesteggens Ravna, Ulf Antonsen. 

Rypesteggens Eowyn, Sveinung Steine. 

Aska, Jens Thomas Sagør. 

Reserve:Tiurjegerens Sheriff, Roar Heggdal. 

Norsk Derby: 

Det var en KV i finalen, Aphhäxans Berlins Remo til Jon Inge Alstadvold,men den oppnådde ingen 

premie. 

NM Lavland: 

Gull til Korthårslaget 

Sagåsens Nico, John Halvor Madsen, som også ble nr 1 individuelt 

Peppa, Fredrik Engell Sæthereng, som ble nr 5 individuelt 

Volleåsens Amigo, Ivar Ekenes 

Reserve: Kaiser og Geir Sve. 

 

Individuelt:   

Ingen KV plassert i finalen 



Unghund Grand Prix: 

Her fikk vi ingen premierte hunder KV. 

Forus Open: 

Her fikk vi ingen premierte hunder KV. 

 

Apportprøver 

Vi har gledelig deltagelse og høy premeprosent på apportprøver 

 

UTSTILLING 

På utstilling skulle vi gjerne hatt flere deltakere. For at dommerne våre skal bli flinke å dømme rasen, 

trenger de å dømme mange. Vi føler at et enkeltresultat er lite grunnlag for å få vist hundens 

kvaliteter eksteriørt. Hunden viser seg forskjellig og dommerne har ulikt subjektivt skjønn. AR ønsker 

å fremme forslag om minst to utstillingsresultater med to forskjellige dommere neste år. For KV sin 

del, virker også kravet om kun Good for å bli avlsgodkjent, noe lavt. Vi hører gjerne medlemmenes 

mening om å heve dette til VG. Klubben har det kynologiske ansvar for at rasens eksteriør blir 

ivaretatt. 

Neste år vil vi også fremme forslag om å kåre beste jaktpremierte utstillingshund i hver rase. Dette 

har de aller fleste andre fuglehundklubber og vi mener dette øker interessen og skjerper 

konkurransen, noe som kan gi gevinst i bedre eksteriør. Det vil også kunne fange opp svakt gemytt, 

noe vi ønsker dommerne skal slå ned på. 

Vi har dog hatt flotte resultater på KV både inn-og utenlands. Og 14 har oppnådd 

Utstillingschampionat. (4 av disse er utenlandskeide, som har oppnådd Norsk tiittel her) 

 

 

Gledelig er det også å se at rasen vår hevder seg i andre konkurransegreiner, som Lydighet, 

Rallylydighet og Viltspor. Vi vet jo at mange også bruker hundene til trekk og agility. 



At det oppnås championater også i slike disipliner viser at KV er blant de mest allsidige rasene som 

finnes. 

 

Avlsrådet vil takke for et godt år for rasen vår i 2017 og ønsker lykke til med både avl og alle typer 

prøver og utstillinger også dette året. 

 

 

Karina Kolflaath     Anne Grete Langeland    Terje Bradal 


