
Årsrapport fra avlsrådet for langhåret 
vorstehhund 2019

Avlsråd langhår: Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen (siste halvår).



✓ Det ble kun gjennomført en parring i 2019

(Fjordlandets Juno X Vilholts Ekko som resulterte i 8 valper).

✓ Det ser ut til å bedre seg i 2020 da det har kommet inn 8 
henvendelser om parring for 2020. Av disse er 4 sikre og oppført 
under valpelista på datahound. 

✓ Alle planlagte hannhunder er med utenlandske hanner(Dansk (2), 
Tysk(1), Nederlandsk (1))

REKRUTTERING TIL RASEN



Det har kommet inn en søknad 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. Applaus og hedersbevis utdeles under middagen.

REKRUTTERING TIL RASEN/AVLSPRIS 2019

Foto Fouad Hamavan



15 avlsgodkjente tisper (hvorav fire er over åtte år) 

3 godkjente avlshanner 

Avlsmassen er lav
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. 

REKRUTTERING TIL RASEN



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.

.

REKRUTTERING TIL RASEN



Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Det er 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.

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).

Økende interesse for å vise hundene på utstilling

Utstilling 2015 2016 2017 2018 2019

Starter 24 39 35 57 44

Antall hunder 16 25 23 30 32

Championater/titler de siste år
2017: NUCH Rognhøgdas Jako

2018: NUCH Rognhøgdas Trixie

2019: NUCH Langvassåsens Luna

KVALITET



Prøveresultater 2019

Jaktprøveresultat LV de siste år

Apportprøveresultat LV de siste år

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

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

KVALITET



Det ble i 2019 det bestemt å opprette en årlig pris for årets beste 
jaktpremierte vorstehhund - i hver rase. 

Klappsalver og hedersbevis utdeles under middagen!

Langvassåsens Luna 

KVALITET



I anledning 40-års jubileumsfeiring av den Danske Langhårsklubben møttes Verdensforeningen for Tysk 
Langhår i Danmark 22.- 23. juni i sommer.

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

Vi har fått nye kontakter og bekjentskap som kommer til 
nytte i vårt videre avlsarbeid

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)

INTERNASJONALT SAMARBEID



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!

TAKK!


