Referat fra NVKs distriktskonferanse 16.02.19
Tilstede:
Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Signe Karin Hotvedt, Harriet Wiggen, Geir Henning Strøm,
Trude Lien, Bente Holm, Britt Svendsen, Arild W Hansen, Ernst Evensen, Roger Brenden, Mikkel
Kvasnes, Frode Erlandsen, Ove Myhre, Kjell Larssen, Geir Sve, Julie Grande, Ole‐Erik Furuheim, Petter
Kaald, Karina Kolflaath, Anne Grete Langeland, Ingeborg N. Nygaard, Sigurd Nikolaisen, Tone Engløkk
Jorde, Thomas Klever, Rune Brenna og Bente Øfjord.

Anders Simensrud ønsker alle velkommen til årets distriktskonferanse. Spesielt velkommen til
gullmerkeinnehavere og æresmedlemmer.
Det er synd at flere distrikt ikke er representert her. Vi skal gjennom mye stoff. Jeg ønsker å takke
styret mitt for året som har gått. Vi har et godt samarbeid. Vi takker av styremedlem Anne Grete
Langeland som dessverre går ut av styret og må forlate konferansen tidligere i dag. Anne Grete
fortsetter i avlsrådet for KV. Det har vært et veldig interessant år for styret. På Fuglehundtinget i
Bodø i fjor ble nytt jaktprøvereglementet vedtatt. Flere saker var innmeldt fra NVK. Apport på
samtlige premieringer på skog ble vedtatt der. Det var forslag på Fuglehundtingt om å fjerne
fullkombinert som inngang til jaktchampionatet. Den arbeider NVK knallhardt for å beholde. Det
klarte vi. Hed/Op FK ville fjerne innkalt rapport fra skogsfuglprøver. Her jobbet vi knallhardt og fikk
også beholde denne.
Vi hadde gleden av å arrangere NM høyfjell. Hvert 12 år gjør NVK det. Stort arrangement. Bente
Holm var prøveleder. Signe Karin Hotvedt, Eva Pedersen, Unn Johannessen, Geir Henning Strøm og
Anders Simensrud stod på med gode medhjelpere i bakkant.
Styret hadde et kort møte i forkant av DK i dag. Landssamling var bla tema. Distriktene oppfordres til
å søke om samling i 2021.
Anders foreslår Marius Kjønsberg som ordstyrer og Bente Øfjord som referent. Ønsker alle en
hyggelig helg sammen. Oppfordrer samtidig alle til å holde en saklig og fin tone gjennom helgen.
Diskutere skal vi, men med respekt for hverandre og hverandres synspunkt.
Marius går gjennom dagens program. Håper vi blir mest mulig enig i dag, slik at vi slipper de store
diskusjonene i morgen. Dagen i dag er satt av stort sett til avlsarbeidet. Viser hvordan en melder seg
på talerlisten inkludert hvordan en melder replikk.
De ulike avlsrådene legger frem årsberetningene. Samme gjelder RAS presentasjonene.

Alle power point presentasjoner og alt skriftlig som blir presentert, vil fremkomme i referatet som
vedlegg.
I dag kan vi diskutere ting som ikke er satt opp til RS. Eventuelt ‐saker må meldes Marius i løpet av
dagen.

Distriktenes time
Hver DR presenterte sitt distrikt og aktiviteter i distriktet.

AVLSRÅDET
Presentasjon av avlsrådets årsmelding ved Trude Lien.
AR oppfordrer medlemmer til å sende avlsrådet bilder av egen hund, slik at avlsrådet kan legge ut
disse bildene på Datahound. Trude Lien presenterer den generelle delen av avlsrådets arbeid først.
Dernest kommer en presentasjon av KV, SV og LV.
Power point presentasjonen følger vedlagt.

Årsrapport KV avlsråd 2018 ved Ingeborg Nina Nygaard
Pover point presentasjonen følger vedlagt.

Presentasjon av SV årsrapport fra avlsrådet ved Sigurd Nicholaisen
Power point presentasjonen følger vedlagt

Presentasjon av LV årsrapport fra avlsrådet ved Trude Lien
Power point presentasjon følger vedlagt.

SAKER TIL RS 2019
Generell innledning ved Trude Lien
Power point presentasjon følger vedlagt.

Sak 1 og 2: Avlsplan KV og endring av avlskriterier for KV ved Karina Kolflaath
Presisering i fht dommer melder via kritikkskjemaet uønsket atferd. Strammer inn avlskriterier og så
slipper opp for det senere. Vi forstår ikke helt begrunnelsene for dette. Endringer i feks
jaktegenskaper så er det vanskelig å forstå prosentfordelingen. Hva er bakgrunnen for å kunne si vi
har for eksempel 35 % i jaktlyst. Har vi et tall? Reviering/samarbeid fra 25 til 20 % ‐ hva er tallet bak?
Modellen i seg er vanskelig; malen bør kanskje endres. Avlsrådet har lojalt for holdt seg til denne.
Avlsrådet har sett på tallmaterialet bak. Bør sette inn tallene her. Indeksene er det egentlige
målbare. Utstillingspremie i både UK/AK/bruksklassen teller. Tips å skrive jaktpremiert i stedet for å
sette opp grenene. Avl i NVK er ikke isolert i fht de andre fuglehundrasene. Avlsrådets forslag virker

godt begrunnet. Det mest kontroversielle og radikale er nok forslaget om å senke kravet til
jaktegenskaper. Hva vil en oppnå med dette? Virker veldig usikkert i fht begrunnelsen om å øke antall
kull. Vil dette gi en dårligere anseelse av vorstehhundene i fht andre raser?? Viktig at standarden vår
ligger på et rimelig høyt nivå. Savner et enda sikrere grunnlag for evt senke kravene i fht
jaktegenskaper. En senking vil nok i realiteten ikke føre flere valper. Å senke premiegraden vil det gi
flere valper?? Avkomstbedømmelse var noe klubben hadde tidligere. Mange vi selger valper til, er
nok kanskje ikke flinke nok til å få ut potensialet i hunden, men den er god nok på jakt og vil
sannsynlig fint klare få til en 3. premie. Å senke kravet til 3. premie er et dårlig signal. Dette er
vanskelig å svelge. Hva vet en om en hund med 3. premie i UK. Østfold også mot dette. Agder ønsker
heller ikke endre kravet til premiegrad.
Premiering av en jakthund sier ikke mye om avlsegenskapene til hunden. Indeksene gjør det. Nå må
vi starte med å stole på indeksene. Indeksene virker. Men vi må gå på prøver. Det er prøvene som gir
oss indeksene. Jaktprøver og utstillinger sier ikke noe om arvbarheten. Vi lever ikke alene i
fuglehundverden. Konkurransen er der. Forslaget har skap den debatten avlsrådet ønsket seg.

Sak 3 og 4: Avlsplan SV og endring av avlskriterier for SV ved Sigurd Nikolaisen
Plan for neste fem årene. Å senke kravene til jaktpremiering støtter vi ikke. Krav om alder kan gjøre
at en tispe ikke får sitt tredje kull pga for høy alder. Kravene til etisk avl er min hoppe over en løpetid.
Mulig å søke dispensasjon. Krav til andre parringer for SV – om ikke krav om premier, så i allefall krav
om være stilt på prøve for å sikre at dataene registreres. Ønsker å heve kriteriene for utstilling til min
very good. Støtter kravet om å ha krav om å stille på jaktprøve. Vær obs på aldersgrensen. Min en av
hundene HD A – hvor mange parringer vil du da fjerne? Tall her? Avlsrådet vil sjekke opp dette.
Skjegg på en SV er rasetypisk. Krav om dette i rasebeskrivelsen. Vi har hatt mye bra utvikling på SV.
Utfordringen er HD. Da må vi gjøre noen tiltak i fht dette. Forslaget fra avlsrådet er at allerede 1. kull
skal røntges. Vi er for snille med hannhundene. Matadorhund med for eksempel 25 valper. To kull
inntil 15 valper. Støtter HD kravet. Har sammenhengen med færre kull noe å gjøre med færre på
godkjent listen. Avlsrådet har ikke tall her. Vanlig med godkjente parringer og andre parringer i andre
klubber. Gi avlsrådet mandat til å godkjenne andre parringer. Glimrende forslag. Må også kunne
stoppe en hund raskt. Det tilsier at folk må stille hundene sine på prøver!
Power point presentasjonen følger vedlagt.

Sak 5: Avlsplan for LV ved Trude Lien
Ingen endring til avlskriterier. Krav om gentesting i fht lokus E/E(e/e) skal inn i avlsdokumentet.
Jaktlyst varierer så veldig innen rasen. Har alvsrådet diskutert denne problematikken og hva vi kan
gjøre med det? Mål om å løfte hele populasjonen gradvis. Hvor mye trekker de skikkelig gode
individene opp gjennomsnittet?
Power point presentasjonen følger vedlagt.

Sak 6: Forslag til utstillingspris
NVK er eneste fuglehundklubb som ikke har en slik utstillingspris. Avlsrådet ønsker derfor å foreslå en
slik pris. Utkastet kan diskuteres. Evt. endringsforslag mottas med takk.

Troms ønsker at avlsrådet trekker forslaget sitt og at avlsrådet bruker 2019 på å arbeide ut et nytt
forslag. De som er bosatt i Nord har ikke sjans til å måle seg med de som har anledning til å delta på
utstillinger i sør. Buskerud har et endringsforslag. Oppnådd i Norge og ikke i Norden. Ved
poenglikhet bør kanskje jaktprøvepremiering være utslagsgivende. Hedmark/Oppland positive til
utstillingsforslaget. Betimelige innspill fra Nord. Vi må fine en modell som ivaretar medlemmene i
Nord. Redusere antall utstillinger? Er det veldig viktig for folk å stille på disse utstillingene får folk
reise. Støtter forslaget fra Møre & Romsdal og fra Hordaland om å innføre utstillingspremie.

JAKTRÅDET
Jaktrådet ved Geir Henning Strøm
Senest i fjor ble det uttrykt bekymring for at vi er på veg til å avle bort skogsjaktegenskapene våre.
Men vi høster premier i alle grener. Fortsatt med det. NVCen har gitt oss utfordringer. Det gjelder
bugs. Disse arbeides det med å få fjernet. Den nye sesongen starter automatisk nå. Harriet og jeg
samarbeider godt. Heder og ære kommer vi tilbake til i kveld. Fakta står i årsberetningen. Alle
kritikkene fra prøver scannes inn i datahound.
Møtet heves kl 19.05

Søndag 17.02.19
Marius går gjennom dagens program.
Avlsrådet fikk i går i oppdrag å tilpasse sine endringsforslag i RS etter innspillene fra gårsdagens
diskusjon. Avlsrådet vil komme med endringsforslag under RS.

Sak 7: Endring i NVKs lover
Endring i NKKs lover. Endringsforslag fra NKK/FKF for å sikre felles lovmal i hundnorge. Marius
presenterer disse. FKF er delegert myndighet til å godkjenne våre endringer.

Sak 8: NVKs lover – forslag til endring i § 3‐4
Hedmark/Oppland ønsker endring i § 3‐4 – øke flere antall styremedlemmer enn hva lovene åpner
for per dd. Begrunnelsen er at distriktet er stort og en trenger flere som kan bistå i arbeidet.
Buskerud beskriver sin lokale løsning. Det opprettes komiteer som bidrar til ulike aktiviteter. Det
trengs flere som bidrar. To ulike måter å organisere distriktene i Norge. Den ene er en DR +
valgkomitèe, den andre er dr + min ett medlem. Denne nedre grensen må sikres. Hedmark/Oppland
støtter HS forslag og kommer til å trekke eget.

Sak 9: Godtgjøring av tillitsvalgte
RS bestemte i fjor at en komitèe skulle arbeide frem et forslag om avlønning/honorering av
styremedlemmer. Gikk gjennom ulike avlønninger som er skattefrie og som en slipper omregistrering
i Brønnøysund. Som noen kanskje har merket seg, så ligger det ingen innstilling fra styret.

Flere distrikt støtter forslaget. Frivillighetsaspektet er absolutt tilstede i innsatsen som legges ned.
Presisering av dette gjelder HS. Spørsmål om en har tenkt på avlsrådsmedlemmene? Stemning for å
støtte forslaget også inkluderer avlsrådsmedlemmene.
Hvem påtar seg å komme med et endringsforslag? Hedmark/Oppland tar dette oppdraget.

Sak 10: DK/RS – Forslag fra M&R
Forslag fra Møre og Romsdal å utvide DK/RS til tre dagers samling igjen. Gir rom for faglige innspill i
en slik forsamling som dette. Viktig med relasjonsbygging i klubben.
En slik samling bør være senest første helg i februar.
HS støtter ikke forslaget. Mest pga økonomi. Klubben sparer ca 30 000,‐ på å kutte ut en dag. Denne
helgen har vi hatt et veldig stramt program. Vanskelig å fylle tre dager med godt innhold.
Å flytte til tidligere i februar kan være en god ide. Dess tidligere en setter konferansen, dess større
arbeidspress på de som skal produsere sakene. Viktigste at arrangementet ikke kolliderer med
prøvesesongen. Noen distrikt støtter forslaget og ser at for eksempel distriktene kan betale deler av
av kostanden. Kan invitere eksterne forelesere? Som for eksempel NMBU, Veths,
Har flere ressurspersoner i klubben vi kan trekke veksler på. Avlsseminarene NVK arrangerer er noe å
delta på. Planlegger å gjenta dette i samarbeid med RU.
Må ivareta vedtektsendringer når forslaget fremsettes. Flere distrikt støtter utvidelse. Løsning kan
være at distriktene dekker fredagen. Uten at så distrikt eller HS får for stram økonomi. Ser
utfordringene i fht forskyve for langt frem. Står ingen steder at HS skal betale for DK/RS. Vi er en
eneste klubben som arrangerer flere dagers samling. Tidspunktet for når DK/RS er regulert i lover
/vedtekter i fht frister for når ting skal være ferdig behandlet i distriktene.
En henstilling til at styret forsøker å legge til rette for dette uten vedtektsendringer. Legg vekt på
faglig innhold.
Nyttig å ha flere dager sammen. Aktivitetene i NVK skjer i distriktene. Viktig å bidra og støtte
distriktene her. Inspirasjon til dette kan hentes her.
Endringsforslag fra Møre og Romsdal
1. Hovedstyret oppfordres til å avholde DK/RS fra fredag til søndag. Dette for å oppnå større
faglighet, foredrag, seminar tilknyttet sentrale saker for klubben vår. Tredagers samling vil
også bidra til mer relasjonsbygging.
2. Hovedstyret oppfordres til å arrangere DK/RS så tidlig som mulig på året, slik at dette ikke
kommer i konflikt med prøvearrangement og vinterferie for skolene.

Sak 11: NVK H/O ‐ Endring av navn på distrikt
Årsmøte Hedmark/Oppland stemte enstemmig fra navnendring til Innlandet – gjøres gjeldende fra
1.1.2020
Bakgrunnen er også for å bidra til en mer sammensveiset gruppe.

Sak 12: Forslag til endring av kriteriene for uttak til NM‐lag

Jaktrådet ønsker i enda større grad å kunne benytte skjønn i uttaket. Synes det er en god tanke å
vise til form i årets sesong. Dette er personavhengig‐ men hva med et jaktråd i fremtiden. Bør en
bekymre seg for at neste par ut ikke er like gode i fht skjønnsmessige vurderinger??
Tillit til at HS kan sette sammen et jaktråd som fungerer. Ingen tvil om at jaktrådet har gjort en god
jobb de senere år. Å åpne for en mer skjønnsmessig vurdering høres bra ut. Kameraderi må unngås.
Må være svært oppmerksom å dette. Også ved for eksempel uttak av hunder til venner.
Habilitet er det viktig å være oppmerksom på dette.
Forslag om å føye til et pkt 13 – og vise til NVKs lover § 2‐6 Habilitet

Sak 13: Forslag til endring av kriterier for årets allround hund NVK
Sikre flere grener skal gis uttelling. Dette gjelder årets allround NVK. Prisen er basert på
championatpoeng. Nye regler fra 1.1.19

IT OG FUGLEHUNDEN
IT og fuglehunden – orientering ved Signe Karin.
To driftsår på ny plattform. NVC fikk egen plattform i 2018.
Redaksjonen har vært Harriet Wiggen, Ståle Garborg, Morten Bøhmer, Ida Sollie og Signe Karin
Hotvedt. Trenger tips om nye navn. Oppfordrer alle til å lage artikler og sende bilder om allsidigheten
i fht bruk av hundene våre. Ikke bare prøveresultat.
Power Point følger vedlagt.
Fuglehunden ved Harriet Wiggen.
Viktig at vi får nok tekst til å fylle de syv sidene vi har til rådighet.. Trenger flere bilder. Må ha bilder
av god oppløsning. Holder ikke med mms bilder. Min en megabyte. Må for eksempel opprette en
drop‐boks. Tidsfrister må overholdes. Ønsker at nye DR, avlsrådsmedlemmer, HS medlemmer
presenteres med bilde og tekst i Fuglehunden. Gjør bladet mer levende. Punktlister er uønsket.
Hvordan ønsker vi at sidene våre i Fuglehunden skal være?
Fuglehunden eies av raseklubbene, er et AS. Signe Karin er i styret i Fuglehunden. Gode bilder er
viktig også her for å presentere rasene våre. Distriktene må sende inn stoff.

Anders – NM skog –
NVK skal arrangere NM skog 2020. Hvilket distrikt ønsker å ta dette?? Alle distrikt har fått tilbud om å
arrangere dette. NVK Trøndelag er eneste søker og tildeles NM Skog 2020. Vi kan likevel tenkes oss
ett reserve distrikt. Buskerud meldte seg som reservedistrikt.
Marius ønsker kartlegging av avreise tidspunkt. Takker forsamlingen for gode diskusjoner. Møtet
hevet 11.56
Bente Øfjord
referent

08.03.2019

ÅRSMELDING 2018

Avlsrådets sammensetning
KV :
Anne Grete Langeland, Karina Kolflaat , Ingeborg Nina Nygaard (fra april)
SV;
Sigurd Nikolaisen, Torgeir Dahl, Tone Engløkk Jorde (fra august, erstattet Tor Asle Eliassen)
LV :
Helge Heimstad, Liv-Jorunn Karlsen (fra sommer 2018)

Leder; Trude Lien
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Arbeid i avlsrådet 2018
Hovedoppgave; styre avlen i ønsket retning:
Vurderinger og overvåking av helsesituasjon, resultater fra ulike arenaer; jaktprøver, apport,
utstillinger
Henvendelser og innspill fra medlemmer
Henvendelser om parringer og råd
Avlsplan, RAS
Rasekompendier
Arbeid med å forbedre arbeidsverktøy
Møtevirksomhet , interne møter, møter med eksterne
Deltakelse arrangementer, landssamling med hannhundskue, lokale medlemsmøter

Rasekompendier
Avlsrådet har over flere år arbeidet med rasekompendiene, ferdig i 2018 .
NKK gav tilbakemeldinger som vi har rettet på og sendt tilbake til NKK for godkjenning, pr i dag
ikke fått endelig godkjenning.
Arbeid med rasekompendiene har vært vanskelig arbeid som krever en del spisskompetanse
på eksteriør og utstilling, innhenting av skisser og bilder for god illustrasjon.
Tidkrevende
Når kompendiene er godkjent av NKK kan vi gå i gang med å arrangere eksteriørdommer‐
konferanse.
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Rasekompendiene
Kort historikk
Rasebeskrivelse
Helhetsinntrykk
Atferd/temperament
Beskrivelser av eksteriør
Beskrivelser av feil og vurdering

AVLSPLAN = RAS
Avlsrådet har i hele 2018 arbeidet med ny avlsplan og med å sveise sammen ny avlsplan med
RAS‐dokumentet (RAS = avlsplan i NKK sin mal)
Avlsrådet nedsatte en egen arbeidsgruppe for dette arbeidet bestående av en representant fra
hver rase i tillegg til avlsrådsleder.
Vi har hatt fysisk arbeidsmøte på Gardermoen og i tillegg hatt arbeidsmøter pr telefon.
Raserepresentantene har utarbeidet RAS for egen rase: mye arbeid, men interessant ,
utfordrende og lærerikt!
Vi vil finpusse på dokumentene etter RS og sende nye RAS dokumenter til godkjenning til NKK i
løpet av våren 2019.
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Avlskriterier
Under arbeid med nye avlsplaner har avlsrådet sett det nødvendig å justere avlskriterier for
strihåret vorsteh og korthåret vorsteh.
Viktig at avlskriteriene gjenspeiler hvilken utvikling vi ønsker for rasene våre
Viktig at de følger utvikling av rasene og utvikling av nye verktøy, indeksberegninger, utveksling
av avlsmateriale mellom land; utveksling av data,
At vi får riktig antall og sammensetning av hunder som inngår i gruppen «avlshunder»

Valpeproduksjon
Merkbar nedgang! KV og SV, LV stabilt lavt

Etterspørsel større enn produksjon, årsak? tiltak?
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Henvendelser om parringer
Avlsrådet opplever at vi ofte kommer litt sent inn i planlegging av kull.
Mange har allerede bestemt seg for hannhund når de kontakter avlsrådet. Det er positivt med
aktive oppdrettere, men avlsrådet kan i en del sammenhenger sitte på informasjon som kan
være nyttig ; helse, gemytt etc
Avlsrådets oppgave er jo også å se på hva som er det beste for rasen totalt sett og skal styre
avlen i den retning klubben har bestemt

Det er viktig at oppdrettere informerer avlsrådet om valpingsdato, antall valper og
kjønnsfordeling. Korrekte lister over godkjente paringer bidrar til tillitt til systemet, at det er
«levende» og blir brukt.

import
På det jevne; 8‐10 hunder hvert år
Land vi importerer fra; særlig Sverige, Danmark, andre nordiske land
Sporadisk andre land i Europa
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Importer i indekssystemet
Vi har hatt problemer med å finne gode løsninger for importer i indekssystemet, importene får
ikke representative indekser og blir således ikke «rettferdig» behandlet i systemet.

I 2018 bestemte vi derfor at vi inntil videre må se på en mere fleksibel handtering av indeks‐
systemet for godkjenning av importerte hunder i avl. Importer vurderes derfor skjønnsmessig pr
i dag.

Det er viktig at avkommene mønstres på prøver og utstillinger, og blir røntget. Vi ser at
indeksene på importene relativt raskt korrigeres opp til «riktig» nivå når dette skjer.

Påvirkningskraft?
NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med avlsplanen
Ettersom det er en relativt stor import av avlsmateriale, er det noe begrenset hvilken
innflytelse NVK og våre tiltak har på utviklingen av hundene våre.
Våre hunder blir påvirket av den avl som føres i landene vi importerer genmateriale fra/har
delvis felles populasjon med.
Dette trenger ikke være negativt, men utviklingen blir mer uforutsigbar både når det gjelder
helse (HD), gemytt, eksteriør og jaktlige egenskaper.
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Datahound
Godt verktøy!
Bilder
Kritikker prøver og utstilling, resultater, indekser
Avlshundlister
Valpelister

Vorsteh.no

Avlsindekser
Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i avlsarbeidet.
Indeksene blir brukt av medlemmene.
Indekskjøring 2 ganger årlig, etter høstsesongen og etter vintersesongen.
Målet er at vi skal ha ferske indekser innen St Hans og i løpet av januar.
Vi må nok erkjenne at det pr i dag blir noe forsinkelser på dette.
På sikt vil det kanskje være mulig å få utregning av indekser innarbeidet i datahound slik at
indekser utregnes fortløpende, men dette krever nok mye både tid og ressurser og systemet må
overvåkes av fagfolk.
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HD
Ikke ønsket situasjon 2018; 15 % KV og 20% SV, LV liten endring
Ulike årsaker
Tiltak ; Øke sikkerhet indekser
Dele HD data mellom landene
avlskriterier
Skjønnsmessige vurderinger for godkjenning

Arvbarhet HD
SV sannsynligvis over 0,4
KV 0,26 – 0,28
Hva betyr dette for avlen?
Lettere å gjøre noe med SV fordi stor del av forskjellene skyldes arv
KV; har frem til nå hatt god status, en B hofte vil derfor slå mer negativt ut på indeksen, fordi de
fleste har A
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HD indeks
Indeks gir et bedre bilde av i hvilken grad en hund vil nedarve HD til sine avkom enn
hundens egen status.
I indeksen er status til alle hundens slektninger en del av beregningsgrunnlaget. Jo flere
slektninger som er med – jo sikrere indeks.
Indeks gjør det mulig å skille mellom hunder med samme status; hvis valget står mellom
to hannhunder med A‐hofter, men den ene har 90 i HD indeks og den andre har 110, så
er valget enkelt om de ellers står nokså likt.
Husk at de fleste hunder med HD har foreldre uten HD!

Hvorfor ikke bedring?
Hvorfor ser vi ikke bedring i tallene etter at vi innførte indekser?
Det tas ikke nok hensyn til indekser og B‐hofter ved kombinasjon av hunder. Vi vet at hunder med
B‐hofter avler flere hunder med B‐hofter og C‐hofter enn hunder med A‐hofter.
A og B‐ hofter er definert som HD‐frie. Samtidig må vi være klar over at det er glidende
overganger mellom en A‐hofte og en B‐hofte, og mellom en B ‐hofte og en C ‐hofte osv. Det er
derfor litt kunstig å dele inn i A, B, C….
HD‐Skalaen skal illustrere hvor perfekt lårbeinet passer inn i hofteskålen, ved A‐hofter passer
dette perfekt.
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4

3

2

1

0
HD A

0
HD B

0
HD C
Kolonne1

0
HD D

0
HD E

Grad HD

HD =kvantitativ egenskap. Ingen skarpe grenser men
flytende overganger

Tiltak?
Øke sikkerheten på HD indeksene.
Sikkerheten sier noe om korrelasjonen mellom indeksverdien og den sanne avlsverdien. Dvs hvor
«riktig» indeksen er. Hvis indeksen har lav sikkerhet, betyr det at vi kan forvente endringer i
indeksen når vi får inn flere data, flere resultater fra slektninger.
Vi kan øke sikkerheten ved at flere røntger hundene sine.
Jo flere som røntger hundene sine, jo mer data puttes inn i indeks‐systemet og jo sikrere blir
indeksen. Når det gjelder importer eller hunder med mye utenlandsk blod i linjene, så er
indeksene i mindre grad å stole på enn for hunder med mange norske slektninger.
Vi jobber derfor med å få en ordning der vi «deler» HD resultater med våre naboland. Målet er
å få HD‐data fra slektninger av våre hunder som røntges i naboland, med inn i våre beregninger.
Dette vil være verdifullt i forhold til å øke sikkerheten.
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Helse
Avlsrådet følger med på sykdomssituasjonen for rasene våre både i Norge og i andre land.
«Nye sykdommer»:
vWD på KV, holdes under oppsikt og test av importer som brukes i avl vil være en faktor som vil
redusere risiko.
EBJ på KV, dette er en alvorlig hudsykdom som fører til tidlig død/avliving. Vi har ikke hatt tilfeller i
Norge
KV: Vi ønsker imidlertid å teste utenlandske hunder for vWD og EBJ før bruk i Norge.
Sporadiske meldinger om allergi og epilepsi, antall meldinger ligger på samme nivå som tidligere år.
Viktig at oppdrettere og hundeeiere er ærlige om eventuelle sykdommer slik at vi får god oversikt og
kan legge strategi og planlegge avl for å redusere sykdommer.
NKK har opprettet muligheter for registrering av sykdommer i Dogweb

Eksteriør
Forslag; ny pris:
Beste jaktpremierte utstillingshund.
Denne prisen skal utdeles hvert år, en pris for hver rase. Avlsrådet har derfor fremmet et forslag
om dette til DK/RS.
Høydemåling:
Vi har bedt NKK om å gjennomføre høydemåling for alle rasene på alle utstillinger i 2019 og
2020.
Bakgrunn: det har blitt reist spørsmål om hundene har blitt mindre i fysisk forstand, dette
gjelder særlig for SV og KV. En god måte å kartlegge dette på er å gjennomføre høydemåling.
Dette kan bør gjentas om noen år for å følge utviklingen vedørende størrelse på hundene.
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ÅRSRAPPORT KV AVLSRÅD
2018.

AVLSRÅDET 2018
• Karina Kolflaath
• Anne Grete Langeland
• Terje Bradal/ Ingeborg Nygaard
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ARBEIDET I AVLSRÅDET I ÅRET SOM HAR GÅTT
• Rasekompendiet
• Rasespesifikk avlsstrategi RAS
• Revidering Avlskriterier
• Godkjenning parringer
• Andre henvendelser

AVLSGRUNNLAGET
• Avlsgodkjente hunder
•
•
•
•
•

Ønskelig med genetisk variasjon
Mange på lista men bare 45% er brukt, av disse noen nye
Har vi alle på lista?
Bruk av flere yngre individ kan gi raskere avlsfremgang
Flere bruker utenlandske hannhunder.

Antall godkjente avlshanner (f.år) og % brukt
80%

16
14
12

70%

70%
60%
53%

10

60%

56%

8

50%
42%

40%

40%

33%

6

30%

4

20%

20%

17%

10%

2
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• Importer
•
•
•

2007

2008

2009

Usikre indekser på utenlandske hunder.
Gentest‐ oppfordrer til å dokumentere/ teste for sykdommer vi ikke ønsker
Kvalitetssikre HD‐ informasjon

2018:
2017
2016:
2015:
2010:
2005:
2000:

1,00 beregnet på 23 kull
1,01 beregnet på 24 kull
1,45 beregnet på 23 kull
1,27 Beregnet på 32 kull
1,21 beregnet på 29 kull
1,30 beregnet på 24 kull
1,39 beregnet på 27 kull

2010

2011

2012

2013

2014

Ant godkj. hannhunder

2016

0% 0%
2017

% brukt i avl

16

89%

14
12
56%

10

60%

8

41%

6

33%

4
14%

2
0

• Matadoravl
•

2015

Antall godkjente avlstisper (f.år) og % brukt

• Årlig snitt innavlsgrad per kull (beregnet på kull med 5 eller flere valper (Dogweb))18
•
•
•
•
•
•
•

40%
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0%
2016

100%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Når individ har 5% av totalt registrerte KV siste 5 år (egen generasjon), beregnet til ca. 50 avkom
•

Hva er den reelle populasjonen, kjørelinjer, svenske hunder
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REGISTRERING AV VALPER OG KULL
Antall registrerte Vorstehhund korthår, 2008 ‐ 2018

300
278
256
250

237

227

233

232
219
193

200
165

190

163

• Ønsker flere kull
• Av 25 kull har AR kun vært
konsultert ved halvparten
• Ingen under «andre parringer» i
2018

150
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0
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2009
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017'

2018

GEMYTT OG ADFERD
• Jevnt over veldig bra
• AR vil ha fokus på kritikker der det rapporteres om uønsket adferd som piping, losing på
makker, angrep og dominans overfor andre hunder, vedvarende jaging rein
• Men mangelfulle rapporter, viktig at disse blir pålitelige
• Avlsrådet mangler tilgang til lister på hunder som er utelukket fra konkurranser av NKK
• Fra 2020 skal alle klubber bruke digitale utstillingskritikker
• Oppfordrer DK’er til å ha dette som tema på møter, og oppfordre til å melde fra
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HELSE
• Generelt har rasen god helse

Vorstehhund korthår ‐ andel HD i prosent ‐ av HD
røntgede individer 2015‐2018
16,00

• Kun HD som blir systematisk
registrert

15,1

14,00
12,00

• Betydelig øking av HD på hunder
røntget i 2018
• Kun 35% røntget de siste 10 år
• Oppfordrer at flere tar HD‐
røntgen av hundene

10,00
8,00

7,4

6,00
4,00

5,4

3

2,00
0

‐00
2015

2016

2017

2018

0

HD‐resultat fordelt på A, B og HD (C inkl to ind
med D)
• 1 av 87 i 2013
• 6 av 95 i 2014
• 3 av 105 i 2015
• 7 av 117 i 2016
• 8 av 107 i 2017
• 14 av 93 i 2018
• 4 av 15 i januar 2019 (27%)

Hoftestatus A, B og HD (C+D)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012

2013

2014
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2015
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2017

2018

HD (C og 2 stk D)
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Andre sykdommer
• Allergi
• Epilepsi
• Episerolysis bullosa junctional‐ EBJ/JEB
• Von Willebrand Disease type 2 – vWD
• Sykdommer i andre land
• Mulighet å registrere flere sykdommer i Dogweb

• Hvordan få informasjon?‐ Oppdrettere, eiere, veterinærer, Agria

EKSTERIØR
• AR ønsker fokus på eksteriør.
• Vi har bedt NKK om å måle høyden på
alle våre hunder på utstilling i 2019/2020
Tab. Premieringer utstillinger 2018

• Ønskelig at flere stiller ut
• Ønskelig at flere stiller ut mer, sikrere
resultat.

Klasse

Excellent

Very good

Good

UK

19

6

1

AK

38

24

1

BK

92

32

2

• Viktig for dommerne og viktig for å
ivareta det kynologiske ansvaret klubben
har.
• Flere norske hunder har oppnådd
championater og titler på utstillinger
utenfor Norge
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Fargebetegnelser
• Oversettelsesfeil ang. tanfarge på
KV.
Det er helt klart at det tyske
korhårsforbundet ikke godtar
markerte tan‐tegninger, kun
ubetydelige flekker. Beskrivelsen i
den norske versjonen av FC 119 når
det gjelder tillatte farger hos KV er
nå endret.
• Valp med store tan‐tegninger her i
Norge i 2018‐ oppdretter har selv
ilagt denne avlssperre i NKK.

Resultater
Antall jaktprøvepremieringer: 195 i 2014, 269 i 2015, 217 i 2018 (sammenheng med nedgang i
rasens populasjon?)
Høystatusløp 2018:
VM for kontinentale fuglehunder: Vanskelige forhold og ingen premier på de norske hundene i
2018.
NM‐Skog: Her fikk KV to flotte plasseringer.
2 NM Skog Finale til BJB Tiril, eier Espen Dammen Moe, fører Linda Dammen Moe
4 NM Skog Finale til Kali, Eier og fører Linda Dammen Moe
NM Lavland 2018: Korthårslaget fikk Sølv. Laget besto av :
Volleåsens Amigo, e/f Ivar Ekenes, som også fikk 1 VK og lik poengsum med beste på
vinnerlaget
Sagåsen's Nico, John Halvor Madsen
Kaiser, e/f Lisbet Ottesen
Apportprøver: Vi har gledelig deltagelse og høy premieprosent på apportprøver
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Årspresentasjon Strihår
2018 – gode prestasjoner, men færre valper

Helse
• HD
‐ 80 hunder røntget
20‐prosent HD (14C +2 D)
Andel hunder røntget viser en liten oppgang
• Hvor kommer disse hundene fra primært?
‐utenlandske foreldre (50%)
‐ enkelte norske linjer
• Andel A‐hofter har holdt seg mellom 60‐70% siste 4 årene
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Von Willebrand Disease
• Ingen meldte tilfeller i 2018

Allergi
• Få tilfeller
• Fordi de ikke finnes eller fordi de ikke meldes?
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Epilepsi
• Meldt 1 tilfelle til AR i 2018
• Føres statistikk over dette hos AR, for å unngå å krysse linjer hvor
dette forekommer.

Gemytt
• Jevnt over godt gemytt
• Det snakkes om piping og støy som et problem, men AR får ikke reell
dokumentasjon på dette
• Meldt om 1 tilfelle av uønsket gemytt i 2018 til AR.
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Registreringer
• 9 kull
• 60 valper
• HVA SKJER??
‐ tilfeldigheter?

Henvendelser
• 20 henvendelser fra oppdrettere
• De fleste har allerede bestemt seg for hannhund og ønsker å sjekke
om det blir godkjent
• 17 godkjent, 1 annen parring og 2 ikke godkjent
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Avles det i henhold til klubbens kriterier?
• 6/9 kull fyller kriteriene
• 1/9 kull under «andre parringer»
• 1/9 kull ikke godkjent grunnet manglende tilstrekkelig
avkomsgranskning hos hannhund
• 1/9 kull ikke godkjent grunnet Indekser.

Jaktprøver
• 709 starter
• 23% premiering
• 48 førstepremier fordelt på 32 hunder
‐ 24 1 UK – fordelt på 14 hunder
‐ 11 1 AK – fordelt på 10 hunder
‐ 13 1 VK – fordelt på 8 hunder
• 4 av de med 1 Uk har også fått 1 AK i 2018
• 3/8 hunder med 1 VK befinner seg på Brandsegg Søndre, de står for
5/13 1 VK i 2018. GRATULERER Rune Fossum! Sterkt jobbet!
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Årsrapport for avslrådet for LV
2018

2

2018

Avlsråd for LV ‐ 2018.
• Avlsrådet for LV i 2018 bestod av Helge Heimstad.
• Ny deltager til i avlsrådet for LV i 2018 er Liv Jorunn Karlsen
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ARBEIDET I AVLSRÅDET
• Fremdeles 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 2018 har det vært fire henvendelser om parringer. Det er
gjennomført tre. Antall henvendelser ligger under/på snittet.
• Oversikt over registrerte parringer fra 2011‐2018
ÅR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antall
parringer

4

6

3

3

3

4

3

3

ARBEIDET I AVLSRÅDET LV forts.
• Nytt rasekompendium er ferdigstilt
• RAS er revidert og avlskriterier er nå en del av RAS
• Det har ikke kommet inn søknader til avls og oppdretter pris for LV i 2018,
men det er hunder som mangler kun få poeng.
• Forventet at disse kom inn i løpet av 2018. Forhåpentligvis kommer de inn i
2019.
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Forhold til utlandet
• LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av utstrakt bruk av
utenlandske hannhunder. To av parringene i 2018 var utført med
utenlandsk hannhund (Dansk/Nederlandsk).
• Danmark har lenge vært en god kilde til avlsmateriale for Norge.
Dessverre virker det som om de nå holder på å fase ut de gode
danske linjene. Det avles nesten kun på tyske hunder.
• Det er del møteaktivitet i DLV. Norge har så langt vært fraværende
der. Det er ikke gunstig. For å fremme våre holdninger til avl bør vi
være til stede.

AVLSGRUNNLAGET
• Ved inngangen til 2018 står det 12 tisper på listen som godkjent
avlshund. Fire av disse er født i 2011 og går ut av lista i løpet av 2019.
• Av de fire som går ut er det to som har vært brukt i avl, dvs at flere
tisper går ut av avlsbasen uten å ha vært brukt i avl.
• 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.
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AVLSGRUNNLAGET forts.
• I løpet av 4 år, fra 2015‐2018 er 8 norske tisper brukt i avl. En av
tispene har hatt to kull i denne perioden, I samme periode er det bare
brukt en norsk hanne, Rognhøgdas Jako, som har stått for 4 av 9
norske parringer. I tillegg har denne en parring i Sverige i perioden.
Avlsrådet vil ikke godkjenne flere parringer med denne hanhunden.
• 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 2018 ikke registrert hunder med avvik
på adferd/gemytt på utstilling eller jaktprøve.
• Men vi skal være obs på at en del tyske linjer er noe skarpe i forhold til det som er ønsket. Vi skal være
kritisk med avlsmateriale fra utlandet og ha fokus på gemytt.

• 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 2018 er det totalt HD‐røntget 104 av 193 hunder. Kun to er påvist med C
hofter.
• Dette utgjør 54%. 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 2018 er det HD røntget 16 hunder. En med C. resten har A!
• 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. Forhåpentligvis vil
rasekompendiet være med på det.
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REGISTRERING AV VALPER OG KULL
• I 2018 er det født 26 hunder fra tre kull. Kullene er:
• Fjordlandet Juni x Youp V.D Westkerkseberg
• Vindeggens Tikka x Rognhøgdas Jako
• Kjøttjegern's Macchiato x Sako
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
sakte men sikkert ned i antall.

RESULTATER 2018 ‐ Prøver og utstilling
• Det er gjennomført 56 starter på jaktprøve fordelt på 17 hunder. Det
er en fin oppgang fra 2017 med 40 starter fordelt på 16 hunder. Det
er gitt 8 premieringer.
• Det er gjennomført 4 prøvestarter på apportprøver fordelt på tre
hunder. Det er en stor nedgang fra fjorårets resultat med 12
prøvestarter fordelt på åtte hunder. Det er gitt tre premieringer.
• Det er 57 starter på Utstilling fordelt på 30 hunder i UK, AK og BK. Det
er totalt gitt 30 CK. 25 av hundene er oppnådd Excellent. Det
indikerer at eksteriøret hos rasen holder god standard.
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OBS!!!
Husk at
NVK
Er den eneste av raseklubbene som representerer
Tre hårlagsvarianter.
De konkurrerer ikke mot hverandre nå det gjelder salg.
De komplementerer hverandre.
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AVLSPLAN

Avlsplan ‐ Hvorfor og hvordan
Hvorfor?
Avlsplan = NØDVENDIG FOR Å LYKKES MED AVLSARBEID PÅ LANG SIKT.

I avlsplan 2010‐2019 valgte vi å ha fokus på flere egenskaper samtidig:
Viltfinnerevne, jaktlyst, reviering/samarbeid og djervhet/reis.

Vekt på mange egenskaper gir mindre fremgang for den enkelte egenskap enn dersom vi valgte
ut bare en eller to egenskaper.
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Avlsplan 2010‐2019
Egenskapene ble vektlagt ulikt mellom rasene.
Eksempel: Vektlegging for egenskapen «jaktlyst»
:
KV: 35 % ‐ SV: 50 % ‐ LV: 30%

Virket det?
Utvikling av egenskapen målt i karakter for jaktlyst :
Gjennomsnitt jaktlyst 2010

Gjennomsnitt jaktlyst 2016

KV

4,03

4,10

SV

4,02

4,20

LV

3,50

3,60
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Hvordan lage ny avlsplan
Avlsplanlegging er å bestemme:
1. Hva er målet, hvor vil vi?
2.Hvilke egenskaper vil vi ha med?
3. Beregne arvbarhet og avlsverdi for egenskapene
4. Rangere individer
5. Hvordan skal vi velge ut? (avlskriterier)

Hvilke egenskaper?
Egenskaper vi vil legge vekt på i avlsarbeidet må være:
Mulig å registrere
Arvelig
Viktig for bruk (jakt) , eksteriør, helse,

TÅLMODIGHET!
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Hvilke egenskaper har høy arvegrad?
Egenskaper som er lett å se eller bedømme har ofte høy arvegrad.
Slike egenskaper er lite påvirket av miljø.
Bestemmes av få gener
Eks gemytt/atferd, eksteriør

Hvilke egenskaper har lav arvegrad?
For egenskaper med lav arvegrad er forskjellene vi ser mellom individene stort sett et resultat av
miljøet.
Bestemmes av mange gener som kan gi stor variasjon i egenskapen
Jaktegenskaper; lav til middels arvegrad (0,15 ‐ 0,25)
Sykdomsegenskaper har lav arvegrad, under 0,1

Lav arvegrad ‐> vanskelig å rangere hundene, bruk av indekser gjør dette lettere
(sikrere vurdering av hundens gener)
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Arvbarhet
EGENSKAP

Korthåret vorsteh

Strihåret vorsteh

Eng.setter

jaktlyst

0,26

0,23

0,21

fart

0,21

0,27

0,22

reviering

0,24

0,17

Ikke beregnet

samarbeid

0,13

0,08

0,04

Viltfinnerevne

Ikke beregnet

Ikke beregnet

0,13

Avlsverdi
Avlsverdi = hundens verdi i avl
«Mål» på dyrets gener beregnet ut fra dyrets egne prestasjoner og alle kjente slektninger.
Informasjonen fra slektninger øker sikkerheten for at det er hundens genetiske potensiale vi
måler fordi slektninger deler arveanlegg. Kvaliteten på slektninger sier derfor noe om kvaliteten
på hunden selv.

Avlsverdi er ingen fasit. Likevel det beste verktøyet for å velge ut dyrene med de beste genene
og skille mellom gode og dårlige avlshunder.
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Hvordan lage ny avlsplan
Avlsplanlegging er å bestemme:
1. Hva er målet, hvor vil vi?
2.Hvilke egenskaper vil vi ha med?
3. Beregne arvbarhet og avlsverdi for egenskapene
4. Rangere individer
5. Hvordan skal vi velge ut? (avlskriterier)

Avlskriterier
Hvordan sikre at vi får de «riktige» avlshundene?
Hvor mange avlshunder bør vi ha?
Dette bør gjenspeiles i avlsplan og avlskriterier
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Hva er «passe mange» avlshunder?
Seleksjonsintensitet
Seleksjonsintensiteten = forholdet mellom antall dyr vi velger å avle på i forhold til det totale
antallet i populasjonen.
Lav seleksjonsintensitet: Mange dyr fra hele populasjonen velges som avlsdyr
Høy seleksjonsintensitet: Få dyr som foreldre til neste generasjon

Hvordan skille?
Genetisk variasjon = forutsetning for genetisk fremgang
For å forbedre en egenskap må hundene i populasjonen være genetisk forskjellige fra hverandre
for å skille de beste fra de dårligste. Noen individer må være bedre enn andre, slik at vi kan velge
de beste.
Liten genetisk variasjon: alle dyr er så å si genetisk like gode eller dårlige for egenskapen vi
måler. Da vil ikke dyrene vi avler på være bedre enn de andre og vi får liten avlsmessig fremgang
Stor genetisk variasjon: større forskjell på de genetisk dårligste og genetisk beste hundene ‐
>potensial for avlsmessig fremgang.
Hvor stor den avlsmessige framgangen blir avhenger blant annet av hvor sterkt vi selekterer.
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Hva gir størst avlsmessig framgang
Flere faktorer bestemmer hvor stor fremgang vi får i avlen:
Sterk seleksjonsintensitet
Stor genetisk variasjon
Hvor sikre indeksene er og generasjonsintervall virker også inn.

Motstridende?
Sterk seleksjonsintensitet / Stor genetisk variasjon

Sterk seleksjonsintensitet gir redusert genetisk variasjon. (økt innavlsgrad)

Men vi ønsker jo stor genetisk variasjon.
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Sikkerhet
Sikkerheten er et mål på hvor presist vi klarer å beregne avlsverdien for en
egenskap i forhold til den sanne avlsverdien.
Sikkerheten avhenger av hvor mye informasjon , data vi har om hunden selv
Og hvor mye informasjon vi har om slektninger
Jo mer informasjon vi har om hunden , jo sikrere er avlsverdien

Balanse
Hvis vi har stor genetisk variasjon og samtidig selekterer lite (lave krav i
kriteriene/ingen kriterier) får vi en lav avlsmessig framgang.
Det er derfor viktig å finne den riktige balansen sånn at vi får avlsmessig
fremgang samtidig som vi har god genetiske variasjon.
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NY RAS OG NYE AVLSKRITERIER
FORSLAG
Karina Kolflaath
Avlsrådet vorstehhund korthår

NVK ‐ 16. februar 2019
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Disposisjon
• Prosess og mandat
• NY RAS:
• Populasjon
• Helse
• Bruksegenskaper og mentalitet
• Jaktegenskaper
• Andre egenskaper

• Atferd
• Eksteriør

• NYE AVLSKRITERIER (vedlegg til RAS)
• Oppsummering – hvordan når vi avlsmålene våre?
NVK ‐ 16. februar 2019
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PROSESS OG MANDAT
• Avlsrådets leder nedsetter en arbeidsgruppe for revisjon av Avlsplan (2010‐2019) og Rasespesifikk
avlsstrategi (RAS) – 17. april 2018 ‐ sak 19/18
• Avlsrådets leder forespurte Karina Kolflaath om å delta i arbeidsgruppen fra KV. Alle i avlsrådet KV
har gitt innspill til arbeidet.
• Beslutning fra styret om at Avlsplan som plandokument fases ut og at ny RAS erstatter tidligere
RAS og avlsplan
• Kom sent i gang ‐ første fellesmøte medio oktober 2018
• Utkast RAS 2020‐2025 med avlskriterier ferdig ved årsskiftet 2018/2019
• Oppdrag: utarbeide nytt utkast til RAS som også inneholdt eventuelle forslag til endring av
avlskriteriene. Ny RAS utarbeidet etter samme modell som forrige RAS (NKK‐mal).
• Innspill på høringsrunden ifm revison av RAS og avlskriterier høsten 2017 fra distriktene og
medlemmer er tatt med i vurderingene når vi har foreslått nye/endrede kriterier.
NVK ‐ 16. februar 2019
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RASENS POPULASJON – ANTALL REGISTRERTE
INDIVIDER
Antall registrerte Vorstehhund korthår, 2008 ‐ 2018
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Helse
• Det vises til gjennomgang i årsrapporten og beskrivelsene i RAS.
• Sykdommer/defekter som er observert i rasen – utover HD - er:
•
•
•
•
•
•
•

korsbåndskader
tannfeil
entropion/ektropion
kryptorchisme
osteochondrose
epilepsi
halefeil.

Avlsrådet ønsker bedre oversikt på helsestatus, og har fokus på at det avles frem friske
og sunne hunder. Vi må unngå å kombinere to hunder/linjer som har de samme
problemene der slike problemer er kjent. Avhengig av mer tilgang på info.

NVK ‐ 16. februar 2019
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HD‐ utvikling
Vorstehhund korthår ‐ andel HD i prosent ‐ av HD
røntgede individer 2015‐2018
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Jaktegenskaper – tabell 1

Jaktegenskaper
Jaktegenskaper KV

Djervhet/reis
10 %
Reviering/sam
arbeid
25 %

Viltfinnerevne
30 %

Jaktlyst
35 %

Viltfinnerevne

Jaktlyst

Reviering/samarbeid

Egenskap

Vektlegging i
prosent

Forrige
planperiode

Jaktlyst

35

35

Viltfinnerevne

30

35

Reviering/samarbeid 25

20

Djervhet/reising

10

10

Djervhet/reis
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Andre egenskaper
Fruktbarhet/fø
dselsvansker
10 %

Helse
20 %

Vektlegging
prosent

Forrige
planperiode

Adferd

40

40

Eksteriør

30

40

Helse

20

10

Fruktbarhet/fødselsva
nsker

10

10

Atferd
40 %

Eksteriør
30 %
Atferd

Egenskap

Eksteriør

Helse

Fruktbarhet/fødselsvansker
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Atferd
• Rasen som helhet har ingen store atferdsproblemer.
• Imidlertid rapportert om en del individer som piper/stresser mer enn
ønskelig.
• Rasen skal ifølge FCI 119 være stødig, avbalansert, rolig, verken sky,
nervøs eller aggressiv.
• Vi ønsker færre KV med mye piping.
• Det er ønskelig at flere dommere melder fra til NVK om uønsket
atferd.

NVK ‐ 16. februar 2019
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Eksteriør
• Et mest mulig optimalt eksteriør viktig for hundens helse og funksjonalitet.
• Den generelle situasjonen synes å være god.
• Utvikling mot lettere hunder – noen for lette? Bedt om høydemåling i 2019 og
2020.

• Generelt ingen overdrevne eksteriørtrekk, men vi ønsker
oppmerksomheten rettet mot:
•
•
•
•

Steile vinkler i kne/has bak og i skulder foran.
Lette individer med for spede lemmer og lite kroppsvolum.
Bratt kryss.
Hoder med dårlig rasepreg.
NVK ‐ 16. februar 2019
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NYE AVLSKRITERIER – HVA ER FORESLÅTT
ENDRET OG HVORFOR?
• Krav til godkjent avlshund – det er foreslått endringer på følgende
kriterier:
• Utstillingsresultat
• Jaktprøveresultat
• Krav til andre paringer
Dessuten foreslås det innført krav til maksimal alder på hunder i avl, samt
noen dokumentasjonskrav på helse ifm bruk av utenlandsk avlsmateriale.

NVK ‐ 16. februar 2019
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Krav til godkjent avlshund ‐ Jaktprøve:
Eksisterende krav:

Forslag til endring:

2.UK/AK ‐ høyfjell høst/vinter,
skog eller lavland

3. UK/AK ‐høyfjell høst/vinter, skog
eller lavland

Begrunnelse: ønsker flere KV i avl
for å øke valpeproduksjonen.

NVK ‐ 16. februar 2019
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Krav til godkjent avlshund – utstilling:
Eksisterende krav:

Forslag til endring:

1 utstillingsresultat med resultat min.
Good i UK/AK/Br.kl. (Juniorklasse teller
ikke)

2 utstillingsresultater fra 2 ulike
dommere, hvorav 1 premiering må være
Very Good og den andre minimum
Good i UK/AK/Br.kl. (Juniorklasse teller
ikke)

Begrunnelse: endring vil ikke begrense
antallet potensielle avlshunder
vesentlig, samtidig som det sikrer en
god eksteriørmessig basis. En godt
bygget hund er mindre utsatt for
belastningsskader.

NVK ‐ 16. februar 2019

17

Forts. nye avlskriterier
Maksimal alder (nytt krav):
• Tisper: i henhold til NKK sine til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for avl:
• som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. En tispe kan maksimalt føde ett kull
etter fylte 8 år. En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år. En tispe bør få sitt første
kull før fylte 6 år.

• Hannhunder: 12 år

Mer info hos NKK: https://www.nkk.no/getfile.php/13278450‐
1536735722/Dokumenter/Helse/Etiske%20retningslinjer%20avl%20og%20oppdrett%20‐
%20Juni%202018.pdf
NVK ‐ 16. februar 2019
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Forts. nye avlskriterier
• Gentesting Von Willebrand Disease – blødersykdom: ved bruk av
utenlandsk hannhund kan det i noen tilfeller settes som vilkår at
hunden skal være testet fri for gen for vWD
• Gentesting EBJ sykdom: ved bruk av utenlandske avlshunder kan det i
noen tilfeller settes som vilkår at hunden er testet og funnet fri og
heller ikke er bærer av denne sykdommen
• Begrunnelse for gentesting: det er rapportert om disse sykdommene på KV i
enkelte land – «føre‐var‐prinsipp»

NVK ‐ 16. februar 2019
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Forts. nye avlskriterier – avkomsgransking
hannhunder
Eksisterende krav:

Forslag til endring:

Når hannhunden har fått 20‐30
valper, får hunden ikke flere
godkjente paringer inntil 50 % av
avkommene er HD‐røntget og min. 5
avkom er vist på jaktprøver.

Når hannhunden har fått inntil 5 kull
eller 20‐30 valper, får hunden ikke
flere godkjente paringer før
følgende tre kriterier er oppfylt:
50 % av avkommene er HD‐røntget
Min. 5 avkom er vist på jaktprøver
Min. 3 avkom vist på utstilling
Begrunnelse: ønsker mer
dokumentasjon på hvordan
hannhunden avler.

NVK ‐ 16. februar 2019
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Forts. nye avlskriterier – avkomsgransking
tisper
Eksisterende krav:

Forslag til endring:

Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull
godkjent før min. 50 % av valpene i
de to foregående kullene er røntget

Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull
godkjent før ca 50 % av valpene i de
to foregående kullene er røntget

Begrunnelse: ønsker mer
dokumentasjon på hvordan tispen
avler.
NVK ‐ 16. februar 2019
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Krav for godkjente paringer i NVK ‐ endringer
• Under generelt – nytt punkt: nødvendig dokumentasjon og søknad må framlegges for avlsrådet
FØR paringen finner sted.
• Andre paringer – nytt: foreldrene må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i
UK/AK/BR.KL. x 2. Foreldrene må også være HD‐fri og en av foreldrene må ha resultat A. Minst 1
av foreldrene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultat minimum 3. UK/AK på jaktprøve
Tidligere krav: gjelder her samme kriterier som for godkjent, med unntak av kravet om
jaktpremie på en av foreldrene.
• Begrunnelse: ønsker oppmykning av kriteriene ut fra ønske om å øke populasjonen, samt gi
råd og veiledning også for disse paringene

NVK ‐ 16. februar 2019
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Oppsummering – hvordan når vi avlsmålene våre?
• For å nå avlsmålene legger NVK vekt på:
•
•
•
•

Bruk av indekser i utvalg av avlsdyr ‐ jaktlyst, viltfinnerevne, HD
At våre hunder blir vist på alle kategorier jaktprøver for stående fuglehunder
At våre hunder blir vist på utstilling
At våre hunder blir HD‐fotografert

• Mao: vi fortsetter å ha fokus på relativt mange egenskaper samtidig. Betyr at vi får noe
mindre fremgang for den enkelte egenskap enn vi kunne fått ved vektlegging på kun èn
eller noen få egenskaper.
• RAS vil være det styrende og bindende dokumentet i klubbens avlsarbeid.

LYKKE TIL MED AVLSARBEIDET!!!
NVK ‐ 16. februar 2019
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Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
for

Vorstehhund strihåret

Populasjonsstørrelse
• Registrerte per år
• 1990: 276 registrerte
• 2012: 100 (laveste antall)
• Snitt i perioden 2008‐2017: 130

• De siste 5 årene har det stabilisert seg på et lavt nivå med 122
registreringer i snitt per år.

08.03.2019

Antall registrerte SV, siste 10 år

Matadoravl
• Økning i innavl er på 0,3 % pr generasjon
• Rasen forholder seg til NKKs anbefaling om at en hund ikke bør ha
flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i
rasepopulasjonen i en 5‐års periode, men er en liten rase
• Stor utveksling med nordiske land, kan betegnes som felles nordisk
populasjon
• Grense for matadoravl norsk populasjon 27 valper
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Helse
• Trenden i femårsperioden er at HD utviklingen er negativ. I 2 års perioden
2017‐2018 er det røntget 170 SV, og 17% av disse hadde HD.
• Målet er bedring av HD‐status og å komme opp på 95% HD‐ fri.
• Det er et krav for godkjenning i avl at avlshunder skal være HD fri (A el. B)
og at samlet HD‐ indeks for avlshundene i en paring må være minst 195.
• Andre sykdommer/defekter som er observert i rasen er korsbåndskader,
tannfeil, entropion/ektropion, kryptorchisme, osteochondrose, epilepsi og
halefeil.
• Avlsrådet overvåker dette og har fokus på å avle frem friske og sunne
hunder og søke å unngå å kombinere to hunder/linjer som har de samme
problemene.

Mål og strategi:
• Øke populasjon og få en større genetisk variasjon
• Oppnå at flere starter på prøve og øke sikkerheten på indekser
• Gjør større bruk av indekser i avl

08.03.2019

Jaktegenskaper SV
Jaktegenskaper SV
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Mål og strategi
• Vi ønsker hunder med rolig og trygg atferd overfor hunder og
mennesker.
• De mentale egenskapene som er typiske for rasen mener vi blir bra
ivaretatt med de tiltak vi har i dag, som er å teste hundene for de
jaktlige egenskapene de er ment å skulle dekke og samtidig framstille
dem på utstillinger. Rapporter fra disse arenaene om avvikende
adferd/gemytt vil bli fanget opp og vil bli tatt hensyn til.

Avlskriterier
• Jaktprøve: Min. 3.UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller
lavland)
• Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt
2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem
• HD: Fri dvs. status A eller B
• Von Willebrand Disease (vWD),blødersjukdom: Avlshund skal være
testet fri for gen for vWD eller defineres fri med grunnlag i testede
foreldre eller andre slektskombinasjoner
• Indeks for jaktegenskaper: Samlet indeks for jaktlyst og viltfinnerevne
skal være minimum 180

08.03.2019

Kriterier for godkjent parring
• Hannhunder

• Når hannhund har fått 3 – 4 kull eller ca. 20 – 25 valper, får hunden ikke flere
godkjente paringer før 50 prosent av avkommene er HD‐røntget og min. 3 avkom er
vist på jaktprøver. AR skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før
hannen eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av
vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.
• En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av
nålevende generasjon.

• Tisper

• Ei avlstispe kan ikke få sitt 2. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i det
første kullet er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på
tidligere avkom før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes
om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas
i betraktning.

• Minst en av foreldrene må ha HD A

Andre parringer
• Krav til andre parringer er det samme som for godkjente parringer
bortsett fra at det ikke stilles krav til oppnådd jaktpremie på noen av
partnerne.
• Avlsrådet har mandat til å godkjenne en kombinasjon til å bli
annonsert under andre parringer dersom det kan begrunnes at
parringen vil være gunstig for å oppnå viktige avlsmål for SV, selv om
punktet over ikke oppfylles.
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Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
for

Vorstehhund langhåret

Populasjonsstørrelse
• Vi antar at det til enhver tid finnes ca. 300 langhår i Norge. Før 2010
ble det registrert ca 20‐25 valper i snitt. Dette tallet har vært relativt
stabilt, men med enkelte år hvor det har vært registrert opp til 44
valper.
• De siste 5 årene har det vært en nedgang i registrerte LV med
mellom 15 og 21 registreringer pr år.
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Antall registrerte LV, 2003 ‐ 2017
Antall registrerte LV, 2003 ‐ 2017
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Matadoravl
• NKKs anbefaling om at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 %
av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5‐års periode er ikke
gjennomførbart for LV. I en femårsperiode vil det bli registrert ca 100 LV. 5
% av dette utgjør 5 hunder, dvs. knapt ett kull. Både tisper og hanner har
flere avkom enn dette. Avl på LV må styres etter innavlsgrad. Det er likevel
viktig å unngå bruk av samme hannhund på for mange tisper.
• I løpet av 4 år, fra 2015‐2018 er 8 norske tisper brukt i avl. En av tispene har
hatt to kull i denne perioden. I samme periode er det bare brukt en norsk
hanne, Rognhøgdas Jako, som har stått for 4 av 9 norske parringer. I tillegg
har denne en parring i Sverige i perioden. Avlsrådet vil ikke godkjenne flere
parringer med denne hannhiund.
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Helse / Pels: DNA test og krav om Locus E/E
for bruk i avl.
Hos Vorstehhund langhåret (LV) er det genet Locus E som bestemmer om det
produseres mørkt pigment i pelsen, og dermed om hunden blir brun, eller
gul. Er Locus E/E, har hunden mørkt pigment og er ikke bærer av genet for
gul pelsfarge. Er Locus e/e, mangler hunden pigment og har gul pelsfarge.
Er Locus E/e, har hunden selv mørkt pigment, men er bærer av genet for gul
pelsfarge og det vil kunne komme gule valper i et kull hvis begge foreldre er
bærere.
Hos visse Hollandske linjer finnes det en fargemutasjon som kan gi gul
pelsfarge, den er ikke anerkjent og derfor uønsket. Alle avlsdyr skal derfor
DNA testes, dersom mor og far (besteforelder m.m.) ikke allerede er testet
og avlsgodkjent med Locus E/E.

Helse forts. / HD
• Vi ønsker å øke sikkerheten på HD indeksene. Sikkerheten sier noe om
korrelasjonen mellom indeksverdien og den sanne avlsverdien. Dvs
hvor «riktig» indeksen er. Vi kan øke sikkerheten ved å påvirke til at
flere røntger hundene sine. Når det gjelder importer eller hunder
med mye utenlandsk blod i linjene, så er indeksene i mindre grad å
stole på enn for hunder med mange norske slektninger.
• Vi jobber derfor med å få en ordning der vi «deler» HD resultater med
våre naboland. Målet er å få HD‐data fra slektninger av våre hunder
som røntges i naboland, med inn i våre beregninger. Dette vil være
verdifullt i forhold til å søke sikkerheten.
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Mål og strategi:
Målsettingen med de helsemessige aspektene med rasen er å holde
situasjonen slik den er per dato. Dette søkes oppnådd ved å overvåke
situasjonen og sette i verk undersøkelser hvis situasjonen skulle kreve det.
Blant annet ved hjelp av et «tispeskjema» som sendes AR ved søknad om
godkjenning av paringer får vi en rimelig god situasjonsbeskrivelse av den
enkelte hund både mht. helse og noe på gemytt/atferd. Vi regner med at
eventuelle problemer av større målestokk vil framkomme der og ved at AR
har god oversikt over de avlsaktuelle hundene i denne lille populasjonen.
Vi arbeider med en ny digital løsning for innmelding av avlshunder som
tilfredsstiller klubbens kriterier, dette vil gjelde både hannhunder og tisper.

Jaktegenskaper LV
I dag

RAS 2020

30 %

30 %

Jaktlyst

30 %

35 %

Reviering/samarbeid

25 %

15 %

Djervhet/reis

15 %

20 %

Jaktegenskaper LV

Viltfinnerevne
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For LV ønsker vi å øke fokus på reis er fordi vi ofte
må hente avlsmateriale fra andre land og vi ser flere
LV som er trege å reise. I praktisk jakt, spesielt i skog
og lavland er reis en viktig egenskap.
Jaktlyst
35 %
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Andre egenskaper LV
I dag

RAS 2020
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Mål og strategi
• Vi ønsker hunder med rolig og trygg atferd overfor hunder og
mennesker.
• De mentale egenskapene som er typiske for rasen mener vi blir bra
ivaretatt med de tiltak vi har i dag, som er å teste hundene for de
jaktlige egenskapene de er ment å skulle dekke og samtidig framstille
dem på utstillinger. Rapporter fra disse arenaene om avvikende
adferd/gemytt vil fort bli fanget opp og vil bli tatt hensyn til. I og med
rasens begrensede omfang i Norge vil det også være relativt lett å
fange opp negative tendenser ute hos eierne.
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Kriterier for avlshunder og godkjente paringer i NVK

• Kriterier for avlshunder og godkjente parringer i NVK (sist revidert RS
2014) tas fra 2020 med i RAS som revideres hvert 5 år.
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NVK 2019 – IT/nett
Signe Karin Hotvedt
Signe.karin@gmail.com ‐ 48078419

2 års drift på ny plattform
• Ny nettside lansert des. 2016
• 2 fulle driftsår uten problemer
• Løsning basert på Wordpress,
drift hos Idium
• Ny NVC i 2018, egen plattform
• Begge: Lav investering, billig
drift
• Har gitt klubben økt økonomisk
handlefrihet
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Redaksjonen i 2018
•
•
•
•
•

Harriet Wiggen
Ståle Garborg
Morten Bøhmer
Ida Sollie
Signe Karin Hotvedt

Oppgaver:
Forsideredigering, opplæring, menyer, bannere, sponsorer, store mesterskap, høystatusløp,
statistikk, avlsrådet, jaktrådet, hovedstyret, distrikter som trenger bistand og kontakt med
Idium, webmail, NVC.

Aktivitet
• Over 900 artikler, 300 nye i 2018
• 3500 bilder og filer, 1200 nye i fjor
• 14 redaktør, 30 skribenter, 2 admin.
• Stadig utskifting
• Stor spredning i aktivitet blant distriktene
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Trafikk

34.000 unike brukere i 2018, opp fra 20.000 i 2017
Over 60 prosent flere besøk
291.000 sidevisninger
Topp under NM høyfjell i sept. med over 5000 ukentlige brukere

300 artikler – innhold
• Veldig mange artikler er knappe
• Vi ønsker oss flere fyldige artikler: Fortell om opplevelsen! Ikke bare
registrer resultatet
• Vi ønsker oss flere aktuelle bilder ‐ i høy oppløsning
• Breddebilder! (send på epost, ikke mms)
• Del dine beste råd og tips
• Fortell nyttige, artige og lærerike historier
• Og del lenke til artikkelen på Facebook!
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Noen ord om våre støttespillere …
Bunnstripe på forsida med thumbnails
Bannere på høyreside i alle artikler
Mulighet for lokal sponsorliste i egne artikler
Egne sponsorer på NVC
Mulighet for å legge sponsornavn på toppbanner (NM)
Dette gjør det enkelt å skille mellom redaksjonelt innhold og
annonsør/sponsor
Tips oss om aktuelle sponsorer
Støtt våre sponsorer – de støtter oss

Takk for alle flotte bidrag i 2018!

