
Forslag til ending av avlskriterier for 

Vorstehhund Korthår 

 

 

Det ble i fjor fremmet ett forslag om endring av kriterier for å oppnå status som avlsgodkjent hund i 

NVK. 

Dette forslaget innbar at alle hunder som skulle oppnå status som Avlsgodkjent måtte ha minimum 2 

resultater fra utstilling hvorav minimum 1 Very Good (VG) som beste resultat. 

Dette skulle ikke ha tilbakevirkende kraft, men dette gjaldt bare for de hunder som alt lå inne på 

listen. Det er dessverre ingen automatikk i å komme på denne listen. Det er noe hundeiere selv må 

sørge for, og for de aller fleste av vår klubbs hundeiere er dette ikke aktuelt før hunden evt skal avles 

på. Derfor har mange hunder som frem til forrige Distriktskonferanse(DR) fylte kriteriene for 

godkjenning nå ramlet utenfor. Det har også blitt avlet på flere av disse hundene siste året, men da 

uten godkjenning i NVK noe som igjen forsterker avstanden mellom klubben og dens medlemmer. 

Dette sett i sammenheng med ny Rasespesifikk avlsstrategi(RAS) for vorstehhund korthåret der AR 

ønsker å vektlegge eksteriør mindre da sitat: Eksteriøret i rasen anses å være av god kvalitet gjør at 

det nå fremmes ett forslag om endring 

 

 

Forslaget blir da som følger: 

 

 

1.0 Krav til godkjent avlshund 

1.1 Korthåret vorstehhund (KV) 

• Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller 

lavland). 

• Utstilling: Det skal foreligge 1 utstillingsresultater hvor premiering må være 

minimum «Very good» (Juniorklasse teller ikke). Alternativet til «Very 

Good» er 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem. 

• HD: Fri dvs. status A eller B 

• Maksimal alder for avlshunder: Tisper: I henhold til NKKs til enhver tid 

gjeldende etiske retningslinjer for avl. Hannhunder: 12 år 



• Von Willebrand Disease – blødersykdom: Ved bruk av utenlandsk 

avlshund kan det i noen tilfeller settes som vilkår at hunden skal være testet 

fri for gen for vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller 

andre slektskombinasjoner. Vilkåret settes der det er kjent eller usikker 

forekomst av sykdommen i landet hunden opprinnelig stammer fra. 

• EBJ-sykdom: Ved bruk av utenlandske avlshunder kan det i noen tilfeller 

settes som vilkår at hunden er testet og funnet fri for denne sykdommen, og 

heller ikke har bærerstatus. 

• Indeks for jaktegenskaper: Minimum indeks for jaktlyst/viltfinnerevne 

skal være 80/80. 

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og 

arvelige sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik 

mht. gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene 

utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal 

beslutning meddeles eier. 

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i 

Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier, og Avlsrådet vurderer 

resultatene individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, 

settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200. 

 


