
Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund 2020 
 

ARBEIDET I AVLSRÅDET 
Avlsrådet for Langhår i 2020 har bestått av Liv Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen. 

Det har vært brukbar rekruttering til rasen i 2020 med fire gjennomførte parringer. 

• Langvassåsens Luna x Pico v.d. Horstbüschen som resulterte i 6 valper. 
• Langvassåsens Lissi x Bonzo som resulterte i 5 valper 
• Rognhøgdas Trixie x Arko som resulterte i 5 valper 
• Allas Vår Jakta x Tor som resulterte i 7 valper 

For 2021 har det kun kommet inn en henvendelse om parring: Rognhøgdas Alva x Tor. Dette 
er en godkjent norsk parring som er oppført i valpelista. På grunn av koronasituasjonen i 
Europa må denne gjennomføres med kunstig inseminering og frossen sæd. Tor har tidligere 
vist at han er i stand til å gjennomføre naturlig parring og parringen er dermed også anerkjent 
av Langhårsklubben i Danmark, da danske parringer skal skje på naturlig måte. 

Vi er for tiden i den situasjon at alle hannhunder må finnes i utlandet og koronasituasjonen 
gjør dette litt vanskeligere enn tidligere år. Forhåpentligvis kan dette bedre seg utover året. 

Oversikt over parringer de siste ti år: 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ant. kull 4 6 3 3 3 4 3 3 1 4 

 

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 at disse skal godkjennes av NKK. 

Avlspris 
Det er ikke utdelt avlspris i 2020. 

AVLSGRUNNLAGET  
Vi har i 2020, 11 avlsgodkjente tisper. I løpet av 2019 gikk 4 tisper av med alderspensjon. 
Antallet godkjente hanner er kun to. 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 
Etterspørselen etter valper har vært 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. 

 

 

 

I 2020 ble det født fire kull med til sammen 23 valper og det er registrert 3 importer (valper 
født i hhv 2020, 2019 og 2018). 

Alle parringene var godkjente med Locus EE dokumentert.  

 

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.  
Samarbeid med avlsråd i nabolandene er viktig når det skal benyttes utenlandsk hannhund. 

 

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. Andelen HD-røntget hunder øker jevnt og det er fra 
2010 til 2020 påvist bare tre hunder med HD (C).  

Noen 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.  

Det er et mål at flest mulig røntger sine hunder.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Importerte hunder 1 2 3 3 2 5 3

Norsk fødte valper 17 15 20 13 26 8 23

0

5

10

15

20

25

30

Reg. LV 2014-2020

Norsk fødte valper Importerte hunder



År 
Født 

Antall 
norske 
hunder 

Antall 
importer 

Totalt røntget  
 

antall                 % 

HD-fri 
A            B 

HD 
C 

2020 23 1      
2019 8 0 8 100% 7 1 - 
2018 26 3 21 72 % 16 5 - 
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 over HD-røtget hunder og resultat 2014-2020 

Langhår har svært gode HD-resultater og det er positivt at valpekjøperne prioriterer å få 
røntget sine hunder. Valpekjøperne betaler et depositum som tilbakebetales når hundene 
HD-røntges. Dette er et tiltak som nok bidrar til at de fleste tar arbeidet med å få sin hund 
røntget. 

 

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 frem til 2020 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. I 2020 har det vært færre utstillinger som følge av Covid-19 og færre hunder 
som er stilt på utstilling. 

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

Utstilling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Starter 24 39 35 57 44 12 
Antall hunder 16 25 23 30 32 11 

 

I 2020 fikk 7 av 11 hunder som Excellent og 2 med CK. 

I 2019 var det 21 av 32 hunder som fikk Exelent, 11 unghund/junior og 10 voksne (inkl. 2 
Champ.kl og 1 Veteran). Det var 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, 10 i 2019 og bare 3 CK i 2020. 

 

PRØVE RESULTATER 2020 
I 2020 var det 11 Langhår som deltok på en eller flere jaktprøver og totalt var det 26 starter. 
Det er flere hunder som er på vei opp med gode karakterer på jaktlyst og fart. Resultat fra 



2020 viser at 5 av 11 hunder ligger fra gjennomsnittet og over i jaktlyst (3,6) og (3,4) fart. 
Gjennomsnitt fart i 2019 var 3,6.  

Det er fortsatt lav deltakelse på jaktprøver og det bør være et mål å få med flere LV på 
prøver slik at rasen får vist seg frem. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ant.start. 39 57 36 57 30 26 
Ant. hunder 14 20 14 17 14 11 
Ant. premier 4 9 3 8 6 7 

Tabell - oversikt over jaktprøvedeltakelse og premier 

Det ble 7 premieringer på jaktprøver i 2020 fordelt slik: 

Fuglehundprøve –  lavland  
3.AK – Giron Av Mjøsgløtt – Gunnar Klingwall 
 
Fuglehundprøve –  høyfjell  
2.AK – Atlas Vår Joika – Terje Schjelderup 
3.AK – Langvassåsens Luna – Liv-Jorunn Karlsen 
3.AK – Langvassåsens Luna – Liv-Jorunn Karlsen 
 
Fuglehundprøve – skog  
1.AK – Rognhøgdas Alva – Martin Tangen 
2.AK – Rognhøgdas Alva – Martin Tangen 
2.AK – Rognhøgdas Trixie – Guro Ronglan Aarnes/Knut Andreassen 
 

I apport hadde vi i 2020 19 starter og 11 premier. Det er høy andel premiering innen apport 
prøver hos noen få LV som deltar på apport prøver. I 2019 var det en del nye hunder som 
forsøkte seg på apport og denne utviklingen fortsetter i 2020.  

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ant.start. 15 5 12 4 13 19 
Ant. hunder 6 3 8 3 7 10 
Ant. premier 14 5 6 2 6 11 

Tabell - oversikt over deltakelse på apportprøver og premier 

 
Apportprøve - premieringer 
1.AK – Rognhøgdas Alva - Martin Tangen 
1.AK – Kjøttjegern’s Tequila - Frøydis Røtter 
1.AK – Kjøttjegern’s Tequila - Frøydis Røtter 
1.AK – Cille – Anne Mette Tuft 
2.AK – Rognhøgdas Trixie - Guro Ronglan Aarnes/Knut Andreassen 
2.AK – Kjøttjegern’s Camaro – Kari Soot 
3.AK – Langvassåsens Luna - Liv-Jorunn Karlsen 
3.AK – Langvassåsens I-Divi - Torstein Svendsen 
3.AK – Kjøttjegern’s Tequila - Frøydis Røtter 
3.AK – Wysiwyg Stella – Eva Margrete Tuft Larsen 
3.AK – Cille - Anne Mette Tuft 
 



 
Vi gratulerer med gode resultater og ønsker alle lykke til i arbeidet med sine Langhår om det 
er avl, utstilling, jaktprøver eller grunndressur i hverdagen. 
 
 

Avlsrådet for Vorstehhund Langhår/Tysk langhår - 2020 
Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen 


