
Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund 2019 
 

SAMMENSETNING/ARBEIDSFORDELING LV Avlsråd 2019. 

Avlsrådet for langhår i 2019 har bestått av Liv Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen siden 

sommeren. 

 

ARBEIDET I AVLSRÅDET 
I løpet av 2019 har det bare vært gjennomført en parring, men 2020 ser ut til å bli et godt år. 

Avlsrådet har i løpet av høsten hatt åtte henvendelser om parringer og det planlegges 6 

parringer i løpet av våren 2020. Alle oppdretterne har kontaktet avlsrådet i god tid før parring 

og avlsrådet har bistått de som har ønsket hjelp til å finne hannhund/kontakte hannhundeier.  

Tabell 1: Oversikt over parringer de siste ni år: 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ant. kull 4 6 3 3 3 4 3 3 1 
Tabell 1: Parringer fra 2011-2019. 

Så langt er det ikke påvist LV som er bærere av Lokus Ee. 

Vårt mål er at avlsrådet skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for alle oppdrettere å 

søke råd fra, og benytte avlsrådet som en samarbeidspartner.  

LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av utstrakt bruk av utenlandske 

hannhunder. Avlsrådet har et godt samarbeid med dansk avlsråd og det brukes flere danske 

hannhunder, men det brukes også godkjente hannhunder fra Tyskland og Nederland. 

Rasekompendiet ble ferdigstilt i 2018 og RAS ble ferdig revidert i februar 2019, men vi venter 

fortsatt på behandling/godkjenning hos NKK. 

Avlspris 
Det har kommet inn en søknader om avlspris for LV i 2019. Jærlosens Cita 07042/05 til Eli 

Ronglan og Knut Andreassen. Jærlosens Cita har Rognhøgdas Jako og Rognhøgdas Trixie 

som til sammen gir 14 poeng. Kravet for LV – tispe er 12 poeng. 

Det er ikke kommet inn noen søknad om oppdretterpris i 2019. 

AVLSGRUNNLAGET  
Vi har i 2019, 15 avlsgodkjente tisper (hvorav fire er åtte år) og antall godkjente avlshanner 

er redusert fra fem til tre på grunn av alder. Avlsmassen er dessverre stabilt lav, og LV har 

fremdeles problemer med å få en base av godkjente hannhunder som ikke er i slekt med de 

avlsgodkjente tispene. Dette hadde vært sårt tiltrengt. Heldigvis har genetisk variasjon stort 

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

 



REGISTRERING AV VALPER OG KULL 
I 2019 ble det født ett kull med 8 valper: 

• Fjordlandets Juno x Vildholt Ekko 

Dette var en godkjent parring med Locus EE dokumentert.  

Etterspørselen etter valper er stor og det er ønskelig med ca fem kull i året for å få noe vekst 

i rasen. Med den valpeproduksjon som er nå går rasen ned i antall. 

 

 

Tabell 2: Antall registrerte valper, norskfødte og importerte sort på fødselsår. 

 

GEMYTT OG ATFERD 
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Ut over det er det ikke registrert hunder 

med avvik på adferd/gemytt på utstilling eller jaktprøve som avlsrådet er kjent med. Ved 

vurdering av godkjent avlsmateriale fra utlandet har avlsrådet fokus på adferd/gemytt.  

 

HELSE OG EKSTERIØR 
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene fra HD-

røntging som blir systematisk registrert. Av hunder født i 2010 til 2019 er 61% HD-røntget 

dvs.133 av totalt 217 hunder (også medregnet importhunder og valper som er for unge til 

HD-røntging). Det er i denne perioden påvist tre hunder med HD (C).  

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. Hvis vi ser på antall røntgede totalt for 

Norge og Sverige er det flere kull som er på 100% dekning, men resultatene er ikke 

tilgjengelige.  
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Det jobbes fortsatt med å øke prosentandel røntgede hunder totalt. Vi ser blant annet at av 

29 hunder født i 2018 er det bare HD-røntget 15 hunder og av 19 importer fra 2014-2018 er 

bare 6 HD-røntget. 

År 
Født 

Antall 
norske 
hunder 

Antall 
importer 

Totalt røntget  
 

antall                 % 

HD-fri 
A            B 

HD 
C 

2019 8  0     

2018 26 3 15 52 % 12 3 - 

2017 13 4 13 76 % 10 2 1 

2016 20 8 17 63 % 13 4 - 

2015 17 3 14 70 % 11 3 - 

2014 17 1 9 50 % 8 - 1 
Tabell 3: Resultat av HD-røntging pr fødselsår. 

I 2019 ble totalt 21 hunder født i perioden 2015-2018 HD-røntget. Resultatet var 15 med HD: 

A og 6 med HD:B = Fri. 

Utstilling 
Vi vil også i år minne om at man også må holde fokus på eksteriøret selv om man har stort 

fokus på hundenes jaktlige egenskaper. I den sammenheng mener vi at rasekompendiet vil 

være et nyttig verktøy fremover. 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. Rasestanderen og RAS ligger på vår hjemmeside og NKK. Der vil også 

rasekompendiet legges ut.  

Det har vært en gradvis økning i antall LV som deltar på utstilling noe som oppdretterne kan 

ta mye av æren for. Det er positivt at rasen vises frem og LV holder god rasestandard.  

Fra 2015 til 2019 er antall LV som deltar på utstilling doblet/ økt fra 16 til 32. 

Utstilling 2015 2016 2017 2018 2019 

Starter 24 39 35 57 44 

Antall hunder 16 25 23 30 32 
Tabell 4: Oversikt over antall hunder og starter på utstilling. 

I 2019 har 21 av 32 hunder fått Exelent, 11 unghund/junior og 10 voksne (inkl. 2 Champ.kl og 

1 Veteran). Det er en lavere andel i fht 2018 hvor det var 57 starter på fordelt på 30 hunder 

og 25 av hundene fikk Excellent. Det ble totalt gitt 30 CK i 2018 og 10 i 2019. 

Det var flere unghunder (5) og juniorer (13) som deltok i 2019 og som vi håper å se mere til. 

Championater/titler 
Følgende har oppnådd championater/titler i perioden 2017-2019:  
 
2017: NUCH Rognhøgdas Jako 
2018: NUCH Rognhødas Trixie 
2019: NUCH Langvassåsens Luna 

 

Årets jaktpremierte utstillingshund NVK 
På RS 2019 ble det bestemt å opprette en årlig pris for årets beste jaktpremierte 

vorstehhund  - i hver rase. Avlsrådet har mottatt opplysninger på en LV som er jaktpremiert.  



PRØVE RESULTATER 2019 
Det er flere hunder som er på vei opp med gode karakterer på jaktlyst og fart. Resultat fra 

2019 viser at 6 av 14 hunder ligger over 3,5 i jaktlyst og fart. Gjennomsnittet var 3,3. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Ant.start. 39 57 36 57 30 

Ant. hunder 14 20 14 17 14 

Ant. premier 4 9 3 8 6 
Tabell 5: Antall LV og starter på jaktprøver fra 2015-2019 

I apport hadde vi i 2019 13 starter og 6 premier. Det er høy andel premiering innen apport 

prøver hos noen få LV som deltar på apport prøver. I 2019 har en del nye hunder forsøkt seg 

på apport og vi håper denne utviklingen fortsetter.  

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Ant.start. 15 5 12 4 13 

Ant. hunder 6 3 8 3 7 

Ant. premier 14 5 6 2 6 
Tabell 5: Antall LV og starter på apportprøver fra 2015-2019 

 

SAMARBEID MED NORDISKE LAND 
I anledning jubileumsfeiring av den danske Langhårsklubbens 40-årsjubileum møttes 

Verdensforeningen for Tysk Langhår i Danmark. 

I forbindelse med den danske Langshårsklubben sitt 40 års jubileum 22.- 23. juni 2019 var 

Liv-Jorunn Karlsen invitert på vegne av norsk LV avlsråd sammen med Kai Rune 

Johannessen.  

Lørdag startet jubileumsfeiringen i Ejby i Danmark med utstilling og bedømmelse av eksteriør 

med Leonhard Schmieg, presidenten for Tysk langhårsforbund som utstillingsdommer.  

 

Bilde: Eier/fører av LV, utstillingsdommer Leonhard Schmieg, Avlsrådsleder Carsten Lundhøj og skriver Ida Thyssen 



Utstillingen ga et godt inntrykk av det eksteriørmessige nivå hos 25 langhår. Bedømmingen 

foregikk etter Tysk Langhårsforbunds regler for raseshow, hvor eksteriøret vurderes på 

følgende tre individuelle områder: type, form og pels. Som utstillingsdommer var Leonhard 

Schmieg fornøyd med hvor sterkt danskene interesserer seg for å følge det tyske 

langhårsforbunds avlsspesifikasjoner. Dette viste seg både i vesen/temperament og 

eksteriør hos de utstilte hunder. Flere ganger ble det gitt bedømmelsen excellent. Samlet 

sett så han «væsensfaste» Tysk Langhår, som alle var særdeles likevektige og tiltalende.  

Etter utstillingen var det demonstrasjon av følgende ettersøksdisipliner: Apport av fjærvilt fra 

land og apportering av and fra vann, spor og apport av kanin og rev samt sweiss 

demonstrasjon.  

På kvelden var det jubileumsmiddag, en trivelig kveld med hornspillere og æresgjester. Av 

disse kan nevnes presidenten i verdensforbundet og formann for det tyske langhårsforbund, 

Leonhard Schmieg, samt de to visepresidenter i verdensforbundet, Saija Suoma fra Finland 

og Robert Schweifer fra Østerike.  

På søndagen 23. juni, ble det avholdt et arbeidsmøte mellom medlemmene av 
verdensforbundet. Følgende land var til stede:  

Tyskland: Leonhard Schmieg 
Finland: Saija Suoma og Jussi Suoma 
Østerike: Robert Schweifer 
Danmark: Carsten Lundhøj og Gitte Becher 
Nederland: Yme Drost og Stephanie van den Belt  
Norge: Kay Rune Johannessen og Liv-Jorunn Karlsen  
Schweitz: Ruedi Bänninger 
Sverige: Jesper Månsson  
 

 

Gruppebilde fra venstre: Robert Schweifer (AT) Ruedi Bänninger (CH) Stephanie v.d. Belt (NL) Yme P. J. Drost (NL) Jussi 

Suoma (FI) Saija Suoma (FI) Leonhard Schmieg (DE) Liv-Jorunn Karlsen (NO) Kai-Rune Johannessen (NO) Carsten Lundhøj 

(DK) Jesper Mannsson (SE) Gitte Becher (DK) 



Det var konstruktive og målrettede diskusjoner, som alle utelukkende handlet om Tysk 
Langhårs ve og vel.  

Leder for dansk avlsråd, Carsten Lundhøy, var en perfekt vert gjennom hele helgen og 

sørget, sammen med jubileumskomiteen, for at det ble en interessant helg. Vi har fått nye 

kontakter og bekjentskap som kommer til nytte i vårt videre avlsarbeid.  

 

AVLSARBEID 
Avlsrådet ønsker å bistå gamle og nye oppdrettere i avlsarbeidet slik at det i årene fremover 

fortsatt fødes gode rasetypiske LV.  

Avlsrådet for LV vil takke for et godt år for rasen vår i 2019, og ønsker lykke til med avl og 
alle typer prøver og utstillinger i 2020.  

 
 

Avlsrådet for Vorstehhund Langhår/Tysk langhår, 9.1.20 
 
 

Liv-Jorunn Karlsen   Bjørn Frode Eriksen 


