ÅRSRAPPORT KV AVLSRÅD 2019.
Avlsrådet for KV i 2020 besto av Arild W. Hansen, Britt Schibbye og Ingeborg Nygaard.

ARBEIDET KV
Ingen fysiske møter i 2020, men digitale møter har vært avholdt på Teams. I tillegg bruker vi mye
epost og FB- gruppe.
I løpet av 2020 har vi hatt ca 25-30 formelle henvendelser om parringer. Noe som er svært positivt!
De fleste oppdretterne har bestemt seg for hannhund men noen spør om forslag.
Avlsrådet har avvist 1 omsøkt parring. 4 godkjente parringer ble ikke vellykket/ ikke gjennomført.
Ellers ble alle godkjent hvorav 3 som andre parringer. Covid- 19 har ikke satt avlsarbeidet på pause.
Det er en økning i valpeproduksjon i både Finland og Sverige, og på slutten av 2020 synes det som
det har skutt fart her i Norge også, og det står bra til med valpeproduksjonen inn i 2021.
Selv om vi jobber for at oppdretterne skal ønske å benytte AR som en samarbeidspartner i
avlsspørsmål, og at parringene oppfyller avlskriteriene til klubben vil det nok alltid være noen
parringer som ikke avlsrådet håndterer.
Vi står over utfordringer på grunn av Covid- 19 mtp dokumentasjon av både jaktlige- og eksteriør
egenskaper. Færre nye hunder er som følge av dette godkjente som avlshunder i 2020, og det ser ut
til å vare ut 2021 også. Dette utfordrer oss i større grad, der vi må se på et bredere nivå når vi
vurderer parringer, og også flere parringer er nå lagt ut som “Andre parringer”. Vi har også bedt
hannhundeiere om å få vurdert eksteriør ved hjelp av en eksteriørdommer.
Det kommer og henvendelser fra svenske oppdrettere som ønsker opplysninger om norske hunder.
Vi har videre tispeeiere som vil bruke svenske og finske hannhunder, der vi må undersøke
bakgrunnen til disse. Rasekontaktene får også henvendelser fra aktuelle valpekjøpere.
Vi får og inn resultater og innmeldinger til avlspris og årets jaktpremierte utstillingshund, med
innmeldingsfrist 31.12. Dette må gjennomgås av oss med dokumentasjon i Dogweb og våre
nabolands resultatbaser.

Avlspris
Det kom ikke inn kandidater til avlspris.

Årets jaktpremierte utstillingshund 2020:
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NO39044/16 NV-19-20 Viljetun’s Disney, 14 poeng
Eier: Elisabeth Stokvold, Gratulere!
Det ble innmeldte fire hunder innen fristen, de tre andre rangert :
NO35503/18 Vestvang’s DDN Iben, 6 poeng. Eier: Monica Settemsdal
NO42201/16 Suldølen’s AES Urho, 3 poeng. Eier: Wenche Dørmænen
NO33508/18 Sølvrabben’s AAA Narya, 3 poeng. Eier: Tor Danielsen

AVLSGRUNNLAGET
Ved utgangen av 2020 er det 76 avlshanner mot 97 i 2019 på lista over godkjente avlshanner. En
del hannhunder falt ut av godkjentlisten i 2020 pga alder. Avlsrådet oppfordrer hannhundeiere til å
sjekke om deres hannhund oppfyller kravene for å bli godkjent som avlsdyr for å øke avlsbasen. Det
er 88 avlstisper på lista ved årets slutt.
Genetisk variasjon har fremdeles stort fokus og det er gledelig at oppdrettere benytter utenlandske
hannhunder på sine tisper. Utfordringa er at nivået og sikkerheten på indeksene er mindre ved
manglende data på disse. Vi må følge med på disse tallene etter hvert som avkomsdata kommer inn.
AR setter Viltfinner/Jaktlystindeks til 100/100 på utenlandske hunder. Vi benytter og skjønn. Utover
dette må vi alltid ta høyde for at vi kan få inn uønskede lidelser/sykdommer ved bruk av utenlandsk
avlsmateriale.
Vi registrerer at et en hannhund på godkjentlista har passert det vi kaller matadorgrensen (ca 50
avkom i egen generasjon).

REGISTRERING AV VALPER OG KULL
I datautplukk av NKK Dogweb 10.12.20 er det 29 norskfødte kull i 2020 med totalt 189 valper født
(190 i 2019). 14 kull er godkjent etter NVK’s avlskriterier. Erfaringsmessig vet vi at en del av dem som
bruker hundene sine like mye til trekk ikke har like mye kontakt med avlsrådet som rene
jakthundlinjer. Noen av kullene som ikke har gått gjennom avlsrådet ville ikke blitt godkjent grunnet
manglende premieringer.
6 hunder er i Dogweb registrert importert i 2020, hvorav 1 er født i 2020. Denne valpen fra Sverige
der de fleste av våre importerte hunder kommer fra.
Valpeproduksjon i våre naboland:
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Avlsrådet registrerer at de aller fleste har solgt alle valpene når de er leveringsklare, og vi oppfordrer
flere til å avle på de gode tispene sine.

Antall registrerte KV 2008-2020:
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GEMYTT OG ATFERD
Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over veldig bra. Fra 2019 påla NKK alle klubber å bruke
digitale kritikker på utstillinger. Nå er alle kritikker tilgjengelig for alle og begrunnelse for manglende
premiering kan leses.

HELSE OG EKSTERIØR

Helsesituasjonen på Korthåret vorstehhund
Det generelle inntrykket er at rasen har god helse, selv om det bare er resultatene fra HD-røntgen
som blir systematisk registrert.

ÅR

ANTALL HD-RØNTGET ANDEL HD I PROSENT

2015 102

3,0

2016 111

5,4

2017 108

7,4

2018 93

15,1

2019 155

14,8

2020 97

10,0

Et par hunder med HD grad C er rerøntget i 2020 med samme resultat, i realiteten er derfor HD %
noe lavere enn 10% for hunder som er røntget for første gang.
Det er fremdeles en høy HD- grad sammenlignet med 2015 men gledelig at den er lavere enn i 2019
og 2018.
Fokus på HD er viktig, og vi håper det gir seg utslag i at flere HD- røntger hundene sine
Svensk- og finsk kennelklubb har gode, offentlige HD statistikker for vorstehhund korthåret og disse
forsøker vi å følge med på. Finland sin kennelklubb beregner også HD- indeks.
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På linje med NKK, ønsker vi å ha et økt fokus på helse i tiden framover. Utover det som er beskrevet
om HD foran, kan vi fortsatt beskrive Vorstehhund korthår som en gjennomsnittlig frisk rase,
Avlsrådet ønsker fremdeles at sykdommer som potensielt kan være arvelige, blir rapportert inn til oss
slik at vi kan unngå å kombinere enkeltdyr og linjer som har de samme svakhetene. Eksempler på
sykdommer som kan ha en arvelig komponent er korsbåndskader, bruskløsning (OCD), epilepsi,
øyelidelser som f. eks innrullede øyelokk og hudlidelser som allergi.
Vi er avhengig av åpenhet om slike sykdommer om vorstehhunden skal være like frisk og robust også
i fremtiden.

Eksteriør:
Det foreligger kun 141 utstillingsresultat fra 23 utstillinger i 2020. Dette er en forventet reduksjon fra
358 resultat fra 57 utstillinger i 2019. Fordeling på premiegradene er uforandret fra 2019 da 45% fikk
E, 21% VG, og 5% fikk G. I 2020 fikk 46% E, 21% VG og 6% G.

AR ba NKK om høydemåling på alle våre hunder på utstilling i 2019 og 2020. Likevel usikker på
hvorvidt alle dommerne måler hundene og hvordan AR eventuelt skal følge med på denne
registreringen.
På RS 2019 ble utstillingskravet skjerpet (til to resultat) for å bli godkjent avlshund men i 2020 ble
kravet endret tilbake til at det skal være ett utstillingsresultat med minimum very good (juniorklasse
teller ikke).
I 2019 ble det vedtatt at NVK oppretter en pris til Årets Beste Jaktpremierte Utstillingshund, da var
det god oppslutning. I 2020 var det nok at naturlige årsaker kun 4 som meldte inn resultat.

Årsrapport Vorstehhund korthåret – 2020

RESULTATER FRA PRØVER 2020
Det har vært en reduksjon i antall jaktpremieringer på KV i 2020 (covid-19?) til 146. (42 1. premier,
55 2. premier og 45 3. premier), en premierings% på 19,3.

I 2014 var det 195 premieringer. Dette steg til 269 premier i 2015, i 2018 var antallet premieringer
217 med en premierings% på 18,5, i 2019 ble det 221 premieringer med en premierings% på 21,4 . I
2020 ble det 146 premieringer.
Antall starter er gått ned til 735 (covid-19?) (1035 i 2019 og 1262 i 2018).

Apportprøver
Deltagelse har økt og premieringsprosent er fortsatt høy på apportprøver i 2020.
I 2019 var det 185 starter og 81% premiering. I 2020 er det hele 228 starter med en premierings% på
70.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vi ønsker at samtlige oppdrettere setter seg inn i NVK sin avlsplan, vi har sammen et ansvar for å avle
rasetypiske hunder med gode jakt- og eksteriøregenskaper.
Avlsrådet vil takke for et godt år for rasen vår i 2020 og ønsker lykke til med både avl og alle de
prøver og utstillinger som vi krysser fingrene for blir gjennomført i 2021.

Ingeborg Nygaard.
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