Årsrapport avlsråd langhåret
vorstehhund
2016

NO 57013/13
NO 38446/09
Fraggle av Mjøsgløtt
1 VK lavland

Rognhøgdas Jako
1 AK lavland

NM LAG lavland
nærmer seg
NO 57015/13

NO 53850/14

Rognhøgdas Trixie
1 UK lavland

Vindeggens Frøya
1 UK lavland

SAMMENSETNING/ARBEIDSFORDELING LV
Avlsråd 2016.
• Avlsrådet for langhår i 2016 bestod av Helge Heimstad med Kai Rune
Johannessen som bisitter/rådgiver. Arbeidet er fordelt ut fra
arbeidsbelastning, og man har hatt et tett samarbeid i avlsrådgivning
og vurdering av parringer.

ARBEIDET I AVLSRÅDET
• NVK har i løpet av 2016 blitt akseptert som medlem i Verdensforbundet for
Langhåret Vorstehund
• Så langt er det ikke påvist nye LV som er bærere av e-genet, og dermed har
alle de undersøkte hundene mulighet for å finne gode avlspartnere
• I løpet av 2016 har det vært to henvendelser om parringer. Det er
gjennomført fire. Antall henvendelser ligger under snittet.
• Historikken viser at det i 2011 var fire parringer, i 2012 seks parringer, i 2013 tre
parringer, i 2014 tre parringer og i 2015 tre parringer. To av de 3 registrerte kull i 2016
var godkjente parringer. Det er i tillegg gjennomført en godkjent parring hvor valpene
kommer i 2017.

• Det jobbes med å lage et rasekompendium, men arbeidet er tung og ikke
ferdigstilt.
• Det har blitt etablert avls og oppdretter pris for LV.

Forhold til utlandet
• LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av utstrakt bruk av
utenlandske hannhunder. Ingen av parringene i 2016 var utført med
utenlandsk hannhund. Antall importer er 3. Vi håper disse på sikt vil
bidra i avlen

AVLSGRUNNLAGET
• I løpet av 2016 har fire tisper blitt åtte år og går derved ut av
avlslisten på grunn av alder, mens det har kommet inn en tispe.
• Ved inngangen til 2017 vil det være 10 tisper og fire hanner. Det er
negativ endring i avlsmassen og LV har fremdeles problemer med å få
en base av godkjente hannhunder som ikke er i slekt med de
avlsgodkjente tispene. Det hadde vært sårt tiltrengt.
• Heldigvis har genetisk variasjon stort fokus og det er gledelig at flere
oppdrettere benytter utenlandske hannhunder på sine tisper og at vi
har en jevn import av LV fra utlandet.

Helse og adferd
• Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Det er i 2016 ikke registrert hunder med avvik
på adferd/gemytt på utstilling eller jaktprøve.
• Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene fra HD-røntging
som blir systematisk registrert.

• fra og med hunder født i 2010 til 2015 er det totalt ble HD-røntget 75 av 151hunder. Alle fri for HD.
• Dette utgjør 50%, og er en økning på 2% i forhold 2016. I dette ligger det også importhunder.
• En stor andel av LV selges også til Sverige. Ut fra det som er kjent er det heller ikke der påvist HD på
norskavlede hunder. Det hadde vært ønskelig med mulighet for å ta HD resultater fra Sverige inn i den norske
databasen. Det må jobbes med å øke prosentandel røntgede hunder totalt og det hadde vært et godt bidrag.
• I 2016 er det HD røntget 16 hunder. Alle fri. 3 har B resten har A!. 2 av de tre med B er importer,
DK10892/2015 Balu, VDH/DL267/15 Beke v. Gewitter, den siste er NO39450/15 Langvassåsens L-Ratzja

• Vi vil også i år minne om at man må holde fokus på eksteriøret selv om man har stort fokus på
hundenes jaktlige egenskaper. Det er en sammenheng mellom hundens eksteriør og hundens
helse, og vi må ikke glemme at vi har et ansvar for å avle rasetypiske hunder med godt eksteriør.
Dette er også et fokusområde for DLW, og det er ytret bekymring over norsk avl.
• Rasestanderen og RAS ligger på vår hjemmeside og NKK.

REGISTRERING AV VALPER OG KULL
• I 2016 er det født 16 hunder fra tre kull. Kullene er:
• Jærlosens Remy x Fjordlandets Ira (ikke godkjent) (8)
• Rognhøgdas Jako x Kjøttjegerens Machiato (5)
• Falco av Mjøsgløtt x B-Vanilla Von (ikke godkjent) (3)
Etterspørselen etter valper er stor og det hadde vært ønskelig med ca fem kull i
året for å få noe vekst i rasen. Med den valpeproduksjon som nå er vil rasen gå
ned i antall.

PRØVE RESULTATER 2016
• Det utført 57 starter hvorav det er 9 premieringer. 15,8% premiering
•
•
•
•

En 1 AK lavland
En 1 UK lavland
En 2 UK lavland
En 2 AK lavland

