Årsrapport for strihår 2014
Avlsrådets sammensetning:
Avlsrådet har i 2014 bestått av Trude Lien, Torgeir Dahl og Tor-Asle Eliassen. Disse startet arbeidet
ved årsskiftet 2012/13.
Generell aktivitet:
Totalt for 2014 er det registrert 15 kull. Antall registrerte valper er 111. 13 hunder er importert.
Dette er ganske likt tallene for 2013.

Henvendelser om parringer.
De aller fleste henvendelser til avlsrådet er fra oppdrettere som har bestemt seg for hvilken
hannhund de skal bruke. I 2014 er det kun ei parring som er gjort hvor oppdretter benyttet seg
av råd fra avlsrådet, en av våre 3 anbefalte hannhunder ble benyttet. Vi hadde også en
oppdretter som ønsket, og fikk, råd om videre avl på ei tispe som hadde gitt en del valper med
allergi. Avlsrådets arbeid med parringer har i stor grad vært å sjekke ut om de ønskede
kombinasjoner kan gis godkjent status i henhold til NVK's regelverk som AR skal forvalte
med hensyn til innavlsprosent, utstillingsresultat, jaktindekser, HD indeks, vWD status, antall
avkom og diverse krav for avkomsgransking, matadorgrense og prosent HD røntgede avkom.
AR opplever at vi har svært få godkjente avlshunder som både har sterke jaktindekser og HD
indekser. Det medfører at det har vært en del kombinasjoner som vi ikke har kunnet
godkjenne fordi samleindeksene ble for dårlige. AR har gitt 2 dispensasjoner hvor
samleindeks for HD var såvidt under grensa på 195, men hvor samleindeks for jakt, og
jaktpremieringer var sterk. Vi har hatt 1 ønsket kombinasjon med sæd fra strihårhann fra 70
tallet hvor samleindeks for parringen var sterk både på jakt og HD, men hvor individuell
jaktindeks var under grensa for hannhunder. Dette ble oversendt styret for behandling uten
innstilling fra AR, og kombinasjonen ble der godkjent. Vi har hatt noen ønsker om parringer
med utenlandske hunder hvor vi har måttet be om dokumentasjon på vWD status før vi kunne
godkjenne parringene.
At så få oppdrettere vil benytte seg av råd fra AR har som konsekvens at vi har en del
hannhunder som ikke blir benyttet i avl, og vi får da en mindre spredning av avlsbasen enn det
vi ønsker. Vi er også i en situasjon hvor krav til HD indeks gjør at vi ofte har snevert
handlingsrom for å benytte den avlsbasen vi har til å kombinere avlshunder med gode
jaktindekser.
Det har vært noen oppdrettere som har ønsket å parre tisper som er eldre enn 8 år. AR har
godkjent disse parringene dersom det foreligger veterinærattest og godkjenning fra NKK.
Avlsrådet har også hatt henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe strihår og vil ha oss til å
vurdere hunder som er lagt ut til salg på Finn.no. I tilfeller der det dreier seg om
udokumenterte hunder har AR meldt at det innebærer en større risiko for uønskede egenskaper
hos disse hundene enn strihår fra godkjente parringer.

Helse:
Hofteleddsdysplasi
I 2014 er 64 hunder røntget (mot 63 i 2013 og 102 i 2012). Av disse hadde 14 stk. B, det er nær 22%,
(12,6 % i 2013), 6 stk. C-hofter som tilsvarer 9,3% (9,5% i 2013) og 1 E-hofte (ingen i 2013). Dette gir
en HD-prosent på 10,9% mot 11,1 % i 2013. OBS! Her er ikke resultatene delt inn etter hundenes
registreringsår. Det er fremdeles for få hunder med kjent hoftestatus. Gjentatte ganger har det vært
oppfordret til å ta HD-depositum ved salg. Dette for å sikre at hele kull blir røntget. Det påhviler
oppdretterne stort ansvar å følge opp valpekjøperne. Bruk av indekser er et bedre verktøy for å
redusere forekomst av HD enn kjennskap til HD status hos den enkelte hund, men for at indeksen
skal være riktig er det vesentlig at en viss del av hundene har kjent HD status. Det er viktig å bruke
HD-indeks ved utvalg og kombinasjon av avlsdyr. Jo høyere indeksen for en gitt kombinasjon er, jo
mindre risiko for HD hos avkommene. Undersøkelser tyder på at arvbarhet for HD hos strihår er
spesielt stor sammenlignet med andre raser, dette er et moment i vurdering av hvor vi legger listen
for HD indeks ved utvalg av avlsdyr og kombinasjoner. Vi må jobbe for at flere hunder blir HD
røntget.

Von Willebrands sykdom
Det er et krav ved godkjente paringer at vWstatus er kjent på forhånd. De fleste hunder som brukes
i avl nå har status fri fordi deres foreldre eller besteforeldre er testet fri for sykdommen. Frossen
sæd fra NKK’s sædbank er i all hovedsak fra hunder med ukjent vWD- status. Avlsrådet har tidligere
dispensert fra regelen om kjent vWD-status for slik sæd, men krevd av samtlige avkom har blitt testet
som valp, vi har registrert at dette ikke har blitt fulgt opp i alle tilfeller. Dette er ikke bra nok, her
ligger ansvar for oppfølging på den enkelte oppdretter. Det er mulig å teste sæden også før bruk, om
det er praktisk ut fra antall lagrede doser.
Også hunder som importeres må ha kjent vWD-status før de brukes i avl.
Gentester for vWD vil nå bli registrert i NKK’s database hvis de gjøres etter framgangsmåte beskrevet
på våre nettsider.

Annet helse
AR har fått melding om tilfeller med allergi og epilepsi , AR holder oversikt og følger med på utvikling
her. AR prøver å unngå kombinasjoner av linjer der vi har sett sykdomstilfeller.
Gemytt
Hovedinntrykket er at strihåren har et stabilt og vennlig gemytt. Det er sjelden det blir rapportert om
hunder med uønsket adferd. Likevel forekommer det og slike meldinger har vi også fått i 2014. AR
prøver å holde oversikt på dette ved egne notater.

AR vurderer også utviklingen mht. hunder som virker mindre robuste og trekker seg fra
vanskelige/ubehagelige oppgaver.
Jaktegenskaper
I plandokumentet for avl frem til 2019 er de høyest prioriterte områdene jaktlyst og viltfinnerevne
(standindeks). Det har for året 2014 vært vanskeligere å kombinere hunder med høye
jaktindekser/jaktprøveresultater fordi de til sammen ikke har hatt tilstrekkelig høy samlet HD-indeks
for paringen. I iveren etter å oppnå avlsplanens målsetning, den jaktlig sett ”beste” hunden, må
oppdretterne ikke glemme å vektlegge helsebiten i tilstrekkelig grad. Dette presisert i lys av
røntgingsresultatene for inneværende år. Vedtak fra RS sier at samlet indeks for HD skal være 195.
Dette må AR forholde seg til ved godkjenning. For en best mulig utvikling av rasens prioriterte
egenskaper er det ønskelig med større bredde i avlen, dvs bruk av flere individer enn hva tilfellet er i
dag. AR vil jobbe videre med denne problemstillingen og se hvilke grep som kan gjøres for å oppnå
dette.
I strihårspopulasjonen er det noen få hunder som holder et jevnt høyt nivå. Bredden mangler. Dette
viser seg bl.a når laguttak til NM foretas. Jaktrådet sliter med å finne hunder som er kvalifisert etter
kriteriene. Det er reist en debatt om nivåheving av rasen. AR har fått respons fra distrikter og
meningsbærere. Det arbeides godt m.h.t aktiviteter i de fleste distriktene. Spesielt fokuseres det på
førstegangseiere og uerfarne vorsteheiere. Gode miljøer for de med VK-hunder vil være med på å
øke antall starter. Med flere starter og flere premier, vil dette kanskje stimulere flere til å starte i VK.
Årets DK/RS er det første hvor AVLSPRISEN deles ut. Forrige RS godkjente statuttene for tildeling. Det
er flere søkere til prisen. Avlsprisen skal inspirere oppdrettere til langsiktig og målrettet avl. Det vil
tjene avlen at oppdrettere og hanhundeiere påvirker sine valpekjøpere til å vise hundene på
utstillinger og prøver. På den måten kan vi få flere objektivt bedømte hunder og dermed få frem nye
gode representanter for rasen. Det kan være en sammenheng mellom antall omsatte valper og det
som presteres i VK på jaktprøvene.

Strihår og jaktprøver 2014
Når det gjelder jaktprøver så er det ønskelig at strihår klarer å hevde seg i VK mot andre
fuglehundraser, for det underbygger at vi har en allsidig rase som også er god på jaktprøver. I
år 2014 har vi ikke lyktes så godt som vi håpet på når det gjelder resultater i VK. På NM
vinter har strihår prestert godt de siste årene, og i vinter stilte vi med et historisk høyt antall
strihår på startstreken. Ingen av de 10 hundene lyktes å få premie, men Gaundaldrømmens
Rago klarte den sterke prestasjonen som eneste strihår å komme til semifinale og finale, på
søkskvalitet.
På NM Kongsvold hadde vi lav deltakelse, kun 3 hunder stilte til kvalifisering, ingen kom seg
videre.
Under NM lavland stilte 7 hunder til start, og TB Boaz klarte å komme til semifinale med
2.VK.
NM skog ; I kvalifiseringen oppnådde Stakkhaugens Faio 1 VK og Pladsfjellets Freke fikk 2
VK og begge gikk således til semifinale. Faio gikk videre til finale.
SV har ikke lykkes i lagkonkurransene på NM arrangementene i 2014, og det er bare å håpe
at vi klarer å bite bedre fra oss der på kommende NM prøver.

Meget positivt i året som gikk er at vi fikk hele 10 nye VK hunder. Det er å håpe at disse nye
sammen med de mer garvede VK hunder klarer å sette strihåren mer på kartet i vinnerklassen
i årene fremover.
Vi har også en del lovende unghunder som det skal bli spennende å følge fremover. I alt var
det 9 strihår som klarte å få 1.UK i 2014, derav klarte Speldraget's F Golddigger å få 2x1.UK
for deretter å bli VK hund straks han gikk over til voksenklassen i fjor. Også Munkefjellets
Palo og Fallvinden's E Likka fikk begge 2x1. UK.
I alt stilte strihår til start 551 ganger på jaktprøver i fjor, og ble premiert på 106 av disse
startene. Det gir en premieringsprosent på 19, 2. Tradisjonelt har SV hevdet seg godt blant
fuglehundrasene når det gjelder premieringsprosent.

