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Innledning
Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvar for utviklingen av alle de tre
vorsteher-rasene i Norge. Korthåret vorstehhund er den mest tallrike vorstehhund typen i
Norge. Strihåret vorstehhund og langhåret vorstehhund skiller seg fra korthår spesielt i
hårlag. Det kynologiske ansvar innebærer ansvar for den avlsmessige utvikling, utbredelse
og bruk av rasen. NVK’s avlsarbeid skal bygge på mest mulig objektive kriterier som baseres
på vitenskapelig grunnlag.

Generelt
Korthåret Vorstehhund (Deutsch – Kurzhaar) historie; bakgrunn og utvikling
Trolig stammer de korthårete vorstehhundene fra Spania. Utover i middelalderen
bredte de seg nordover til Vest- og Mellom-Europa hvor de ble bruket til nettjakt og falkejakt.
Under nettjakten var det nødvendig å ha en hund som var fast i stand. Standegenskapene til
disse hundene ble bygget videre på da haglegeværet ble oppfunnet.
Opprinnelig må disse korthårete hundene ha vært meget uensartede i type og til dels i
bygning da de ble avlet for sine bruksegenskaper.
Viktige egenskaper ved hundene var en fast stand, evne og vilje til å følge blodspor og
apportere vilt til lands og til vanns.
Av bygning var de tunge, grovbygde og beveget seg helst i trav, men de kunne praktisk talt
brukes til all slags jakt. Deres robusthet og styrke var viden kjent. Ofte var de ikke bare
rovdyrskarpe, men også skarpe overfor mennesker.
Etter Tyskland ble samlet til ett rike rundt 1870, tok jaktentusiaster i Tyskland til med et
planmessig arbeid for å få en egen nasjonal jakthund. Kanskje som motvekt til de engelske
stående fuglehunder. Mange yrkesjegere gikk målbevisst inn for oppgaven med å avle fram
en homogen allsidig jakthund som selvfølgelig skulle ta stand, men hovedoppgaven begynte
etter skuddet (Hunde nach dem Schuss). Gjennom parring med pointere, avlet de inn enda
bedre nese og en slankere kroppsbygning som resulterte i at hundene fikk større fart og
videre utslag i terrenget. Hele avlen ble nå lagt under kontroll, og i 1891 ble Klub Kurzhaar
stiftet. Siden da, med kun ett unntak i 1907, har ingen krysning med annen rase funnet sted.
Tilfellet i 1907 gjaldt krysning med en svart pointer for å få inn mørkere øyne på den nye
rasen.
I denne brytningstiden da mange nye raser ble dannet, fantes det flere markante oppdrettere
og entusiaster som ønsket å forbedre kvaliteten på de eksisterende jakthundraser. I
korthårens historie må den tyske oppdretter Julius Engler nevnes. Han stiftet i 1890
Bruntigerklubben som året etter ble omdøpt til Klub Kurzhaar.
J. Englers ”Lemgo hunder” tilførte den nyskapte rasen en mer tørr og edel type med kraftfull
bygning og noen spesielt kraftfulle, men edle hoder.
Engler var langt forut for sin tid, men dette ville mange korthårfolk ikke innrømme. De ønsket
en tyngre og mer knoklete hund, og motsatte seg at ”Lemgo hundene” ble innført i tysk
hundestambok. Engler fortsatte ufortrødent videre med sin avl. Like til sin død i 1914 holdt
han fortsatt fast ved pinlig omhu en utvalgt moderstamme: Jusso von Lemgo, Erna 1, Erna 2,
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Erna 3 og Erna 4 von Lemgo. Disse tispene ga avkom med flott eksteriør og gode
jaktegenskaper og ble dermed uvurderlig i avlen for andre oppdrettere.
J. Engler lyktes i å skape en stamme av korthårete vorstehhunder gjennom et planmessig
avlsarbeid som igjen har gitt grunnlaget for den moderne korthårete vorstehhund.
Overordnet mål for rasen
Vorstehhunden skal være en robust, frisk og allsidig jakthund. Vorstehhunden skal ha meget
gode jaktegenskaper både før og etter skuddet.
 ta vare på og utvikle Korthåret vorsteher som allsidige, dyktige og sunne jakthunder

for norske forhold
 arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard
 bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede
individer
 ivareta rasenes interesser i forhold til myndigheter, andre organisasjoner og

allmennheten

Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse
Vi antar at det finnes rundt 1500 - 2000 korthår i Norge i dag. Siste 10 år har det årlig blitt
registrert ca 230 korthårvalper i året. Antal registrerte valper er omtrent halvert fra
begynnelsen av 80 tallet. Første halvdel av 80-tallet ble det årlig registrert flere og flere
valper fra ca 400 valper i 1980 og frem til rekordåret 1985 med 560 registrerte valper. Siste
halvdel av 80 tallet sank antallet gradvis ned til 400 igjen. På 90 tallet sank antall
registreringer gradvis til 2000 tallets 200-250 registrerte korthår årlig. Trolig kan den store
nedgangen på 90-tallet skyldes at det ble lov å benytte blandingshunder i
hundekjøringskonkurranser og dermed ble det produsert færre av de rene trekkhund-kullene
med korthåret vorstehhund. De senere år har det vært rundt 10 importer av utenlandske
hunder pr år.
Gjennomsnittlig kullstørrelse
Gjennomsnittlig kullstørrelse siste 5 år er 6,67 valp pr kull. Dette er en nedgang siden forrige
5 års periode, men går man enda en 5 års-periode tilbake er vi tilbake på tilsvarende nivå
som i dag. Gjennomsnitt forrige 5 års periode fra 2007 til 2003 var på 7.01 valper pr kull og
femårsperioden før det fra 2002 til 1998 var på 6.7.
Effektiv populasjonsstørrelse
Effektiv populasjonsstørrelse er beregnet til 218. Dette er beregnet av førsteamanuensis
Jørgen Ødegaard. Dette må betegnes som en bra situasjon, der den genetiske variasjonen i
populasjonen bør være stor nok til å hindre en innavlssituasjon og en for snever avlsbase.
Populasjonen er allikevel liten og klubben ser behovet for å holde et øye med bruken av
hanhunder slik at vi ikke får problemer.
Innavlsgrad
I 2013, ble den gjennomsnittlige innavlsgraden i rasen beregnet til å være ca. 2,1%.
Datamateriale omhandlet 16415 hunder født i tidsrommet fra 1953- 2013.
Ødegaards konklusjon på dette og at den gjennomsnittlige innavlsøkningen ser ut til å være
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på beskjedne 0,2%, er at det ikke er noe fare for innavlsproblemer i rasen i overskuelig
framtid. Dette under forutsetning av en fortsatt fornuftig bruk av avlshunder etter samme
retningslinjer som har vært brukt til nå, og med den import-raten som ser ut til å være
gjennomgående.
Matadoravl
Norsk Vorstehhund klubbs avlsråd 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 årsperiode. De siste 5 år er det registrert 151 kull med til sammen 1140 valper, i tillegg er det
importert 56 individer i samme tidsrom. 5% av rasepopulasjonen siste 5 år tilsvarer 57 valper.
Korthåret vorstehhund er en tallmessig forholdsvis liten rase og det utveksles relativt mange
avlsdyr med andre nordiske land, særlig Sverige i tillegg til bruk av andre utenlandske
hannhunder i Europa. En kan derfor regne med at rasepopulasjonen er større enn den
norske populasjonen alene.
2012: 233 delt på 34 kull samt 14 importer, 6.85 valper pr kull.
2011: 165 valper fordelt på 25 kull, 6 importer, 6.6 valper pr kull.
2010: 237 valper fordelt på 38 kull, 12 importer, 6.24 valper pr kull.
2009: 278 valper fordelt på 40 kull, 10 importer, 6.98 valper pr kull.
2008: 227 valper fordelt på 34 kull, 14 importer, 6.68 valper pr kull.
Hanner og tisper brukt i avl
Kun 36 hunder har over 57 avkom, disse er gamle hunder født fra midten av 70-tallet og frem
til tidlig 90 tall. Noen hunder har fått alle avkommene sine i løpet av få år mens andre har bitt
brukt over 10 år. Enkelte hunder har også nedfrosset sæd etter seg. 14 hunder har mellom
100 og 178 avkom. Disse avlshundene ble født fra -70 til midten på 80-tallet. Korthåret
vorstehhund som rase har i store trekk holdt seg innenfor anbefalingene siste 10-årsperiode.
Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Samarbeide med utlandet er godt, særlig de nordiske land. Siste 5 års periode er det
importert 56 individer fra en rekke europeiske land hovedsakelig Sverige men også
Danmark, Island, Tyskland, Italia, Serbia m.fl. Mange oppdrettere reiser til andre europeiske
land for å parre tispene sine og det importeres også sæd fra land som Island og Serbia.
Hundene som benyttes i avl fra utlandet er ofte hunder som har gjort det spesielt bra i
hjemlandet på jaktprøver, men også på utstilling. Disse tilfører derfor potensielt noe positiv til
rasen både med hensyn til nytt blod og egenskaper.
Mål og strategi
Det ville være ønskelig med en viss økning i populasjonsstørrelse, for derved å kunne få en
bredere plattform for avlsarbeidet. Klubben mener at dette i alle fall må baseres på de
retningslinjer som ligger i NKK’s og NVK’s regler og anbefalinger. Klubbens avlsarbeid vil
derfor også i tiden framover baseres på de samme prinsippene som har vært fulgt de senere
årene med vekt på friske, funksjonsdyktige hunder i en populasjon med god genetisk
diversitet. Frekvensen av importer og bruken av avlshundene slik det er lagt opp til i
klubbens avlsarbeid, mener vi vil sikre et solid grunnlag for rasen i framtiden.
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Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
Generelt har rasen en god helsesituasjon, med få sjukdomsmessige utfordringer av
betydning.
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
Allergi; Det har vært en negativ utvikling mht allergi/hudproblemer. Vi må unngå å krysse
hunder som begge har nær slekt med allergi/hudproblemer.
Nivå HD-fri ved planperiodens start er ca. 95%. HD statistikk siste 10 år viser at av 802
hunder røntget for HD så var 97,1% røntget fri. 2,6% hadde svak grad (c- hofter) 0,25%
hadde middels grad (dvs 2 stk i 2004) og ingen hadde sterk grad av HD.
Målet er å holde dette nivået.
Det er et krav for godkjenning i avl at avlshunder skal være HD fri
Når det gjelder AA er 55 hunder røntget siste 10 års periode, alle var røntget fri.
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.
Forekomst av reproduksjonsproblemer
Det er ikke registrert urovekkende høye forekomster av reproduksjonsproblemer i rasen og
andelen av keisersnitt og andre fødselskomplikasjoner ser ut til å være lav. Gjennomsnittlig
kullstørrelse er gjengitt tidligere og må sies å ligge på et normalt nivå for denne hundetypen.
Prioritering
Siden HD er en av de få sjukdomsmessige problemer som det finnes gode, objektive data
på, vil denne egenskapen ha en relativt sterk plass i avlsarbeidet. Andre sjukdommer og
helseproblemer vil måtte handteres mere på individnivå og hovedsakelig basert på
informasjon via eiere/oppdrettere. Vi ønsker fruktbare hunder med minimalt med
fødselsvansker. Dette betyr i praksis at vi ønsker å avle på hunder som gir normalt store kull,
som føder uten keisersnitt og som har liten grad av dødfødte valper.
Mål og strategi
AR holder situasjonen under oppsikt og tar hensyn til eventuelle rapporterte problemer ved
kombinasjon av hunder i avlen. Målsettingen med de helsemessige aspektene med rasen er
å holde situasjonen slik den er per dags 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 populasjonen.
Korthåret vorstehhund er i det alt vesentlige en frisk og sterk rase. De tiltak og retningslinjer
klubben har fulgt vedrørende helsemessige spørsmål fram til i dag, mener vi skal sikre at
rasen skal utvikle seg på samme måte også i framtida. Noen land har dårligere helse på
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hundene i sin populasjon enn det vi har i de Nordiske land. Det finnes en sykdom ved navn
EBJ (Epidermolysis bullosa junctionalis) som har vært ett problem i bl.a. Frankrike. De har nå
sykdommen under kontroll vha. gentester, men bærere finnes i mange europeiske land som
ikke tester for sykdommen. Visse linjer har også en mye større forekomst av HD enn det vi
har i Norden og en utfordring kan være at få individer røntges rutinemessig. Man kan også
stille spørsmålstegn ved avlesning og registrering av HD resultatene i visse land.
Klubben følger den helsemessige statusen i andre land så langt dette er mulig og vil forsøke
å følge opp dette mht. de importer som kommer til landet, men siden disse i stor grad er
halekupert fra sitt hjemland (untatt Sverige), er klubbens muligheter til å sjekke disse
hundene begrenset da de aldri kan mønstre på utstillinger eller jaktprøver.

Bruksegenskaper
Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester
De siste år har fokus både kortsiktig og langsiktig vært rettet mot jaktlyst og gemytt.
Vi viser her til NVK’s vedtatte avlsplan for årene 2010 – 2019 og de føringer som ligger der.
«Det primære mål for NVK er å utvikle rasene som allsidige stående fuglehunder. Vi legger
vekt på hvordan hundene arbeider for å finne viltet under alle jaktforhold og i alle typer
fuglejakt. Det er også viktig at hunden kan utføre er prima arbeid etter skuddet i de
situasjoner der dette er nødvendig av hensyn til human jaktutøvelse.
I denne planperioden ønsker vi at vorstehhund-eiere skal legge vekt på flere egenskaper enn
tidligere når de skal vurdere bruk av egen hund i avl og når parringspartner skal velges. Vi
ønsker, for jaktegenskapene, å ha fokus på viltfinnerevne, jaktlyst, reviering/samarbeid og
djervhet/reising.
For andre egenskaper ønsker vi fokus på adferd/piping, noen eksteriøre trekk,
korsbåndskader, allergi, HD, fruktbarhet/fødselsvansker og pelskvalitet.
Den ønskede fokusering på de enkelte egenskaper blant henholdsvis jaktegenskaper og
andre egenskaper, er vektet med en prosentsats for den enkelte egenskap. Korthåret
vorstehhund skal utvikles som en allsidig stående fuglehund. Det skal vektlegges hvordan
hundene arbeider for å finne viltet under alle jaktforhold og i alle typer fuglejakt. Det er også
viktig at hunden kan utføre et prima arbeid etter skuddet i de situasjoner der dette er
nødvendig, av hensyn til human jaktutøvelse.
Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden
I Norge har fokus vært på rasens egenskap som stående fuglehund, noe som har medført en
utvikling av hunder som nok har større søk og er raskere enn de hundene vi ofte finner i
rasens hjemland. Resultater fra apportprøver viser at rasen likevel er i stand til å oppfylle de
krav som settes til allsidige jakthunder. På grunn av norsk lovgiving blir rasen sjelden brukt til
hårvilt, noe som er normalt i opphavslandet. De individer som trenes og brukes til
ettersøkshunder m.m. klarer oppgaven uten problemer, noe som viser at egenskapene ligger
i rasen.
Mål og strategi
Kortsiktige delmål
Den ønskede fokusering på de enkelte egenskaper blant henholdsvis jaktegenskaper og
andre egenskaper, er vektet med en prosentsats for den enkelte egenskap fram til 2019. I
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praksis vil dette bety at en i det videre avlsarbeidet vil forsøke å finne og bruke avlsdyr som
scorer høyt på disse egenskapene.
For jaktegenskapene ønsker vi å ha fokus på følgende egenskaper:
Egenskap
Vektlegging %
Jaktlyst
35
Viltfinnerevne
35
Reviering/samarbeid
20
Djervhet/reising
10
Jaktlyst: I jaktprøvesammenheng beskriver vi jaktlyst som hundens intensitet, konsentrasjon
og utholdenhet. I følge NVKs avlsplan var snitt for jaktlyst for korthår på 4,03 i 2010, målet er
å øke snitt jaktlystkarakter med 0,3 poeng frem mot 2019.
Viltfinnerevne beskriver hvor effektivt hunden jobber for å finne fugl, lokalisere fuglen og ta
stand. Målet for egenskapen er at de hundene innen rasen som har ønsket jaktlyst også skal
være de beste viltfinnerne.
Reviering og samarbeid. Reviering er en egenskap som setter forskjellige krav til hundene
etter hvilket terreng og hvilken prøvetype det dreier seg om. En hund som revierer godt skal
utnytte vind og terreng på en planmessig god måte. Hunden skal vise et søk som har både
god bredde og dybde i slagene kombinert med en fornuftig fremdrift. I 2010 hadde 47% av
korthår som startet på jaktprøve tallkarakteren 4 for egenskapen reviering. Karakteren 4
= ”utmerket reviering” og hunden går da verken for åpent eller for tett. Målet er å øke antall
starter som får tallkarakteren 4 til 55%.
Samarbeid uttrykker i hvor stor grad hunden tilpasser seg førers anvisninger og likevel kan
arbeide selvstendig med oppgaven å finne vilt. Målet er å holde denne egenskapen på
dagens nivå, dvs at de fleste korthår stilt på jaktprøve får karakteren 4 for samarbeid, noe
som tilsier optimalt samarbeid mellom hund og fører.
Djervhet og reis. Disse egenskapene sier noe om hundens evne til å behandle fuglen og
bringe den for skudd. Vi ønsker at hunden reiser fuglene kontrollert og uten nøling. Vi ønsker
å redusere antall korthår som nekter å reise fugl eller som reiser svært forsiktig.
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Fig 1: Vektlegging av jaktegenskapene for korthår - størst fokus på viltfinnerevne og jaktlyst.
Andre egenskaper:
Egenskap
Vektlegging %
Adferd
40
Eksteriør
40
Helse
10
Fruktbarhet/fødselsvansker
10
Andre egenskaper KV

Fruktbarhet/fødselsvansker 10%

Helse (allergi, HD m.m.
10%
(
Adferd
(piping
/gemytt) 40%

Eksteriør (vinkling,
størrelse m.m. 40%

Atferd og mentalitet
Evaluering av atferd
Klubben mener at det p.t. ikke finnes tilgjengelig testsystemer og registreringsmuligheter av
dette som er egnet for rasen og som kan tas i bruk i avlsarbeidet på en god måte.
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Rasen som helhet har ingen store atferdsproblemer. Det skal likevel nevnes at det har vært
en økning i antall individer som piper/stresser mer enn ønskelig i stressende situasjoner,
spesielt i forbindelse med jaktprøver.
Atferd i forhold til rasestandard
Rasens atferdsstatus anses som meget god i forhold til de normale bruksområder for rasen i
Norge og i forhold til de samfunnsmessige krav.
Mål og strategi
Vi ønsker hunder med rolig og trygg atferd overfor hunder og mennesker. Vi ønsker nedgang
av antall korthår med mye piping spesielt i jaktprøve- og lignende situasjoner. Vi skal holde
fokus på dette framover ved vurdering av hanhunder til avl og det vil være et viktig moment
ved sammenparing av individer.
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. Det er ikke tradisjon i Norge for å
teste vorsteh-rasene eller andre fuglehunder på mentaltester og dette er ikke et prioritert
område i planperioden.område i planperioden.
område i planperioden.

Eksteriør
Eksteriør
Den generelle situasjonen for rasen i forhold til rasestandarden synes å være rimelig god. En
utvikling mot lettere hunder har det vært, og er ønskelig i forhold til norsk bruksområde, men
NVK’s målsetting er at rasen skal utvikles innenfor den godkjente rasestandarden.
Tre punkter har vi ønske om å holde spesielt øye med. Det ene er vinkling, spesielt vinkling i
kne/has bak og i skulderledd foran. Situasjonen på dette punktet er rimelig god, men det er
viktig å ha fokus på dette da en korrekt bygget kropp gir størst mulig holdbarhet og
utholdenhet under norske forhold.
Det andre er hårlag, vi ønsker å ha ett tett og godt hårlag som dekker hele kroppen og
beskytter mot vegetasjon og værforhold.
Det tredje er den generelle kroppsbygning/proposjoner der vi ser en tendens til at lettere
hunder foretrekkes. Som nevnt er dette ikke direkte uønsket, men skal skje slik at hundene
fremdeles beholder sitt særpreg som en robust og sterk rase. For å få bedre dokumentasjon
blir det nå oftere enn før oppfordret til at man måler skulderhøyde på utstillinger.
Overdrevne eksteriørtrekk
NVK mener at rasen ikke har noen overdrevne eksteriørtrekk, men av de eksteriørdetaljer
som vi er oppmerksomme på kan vi trekke fram:
Steile vinkler i kne/has bak og i skulder foran.
Særlig tunge, store individer eller rase-utypiske spinkle, lette individer med for spede lemmer
og lite kroppsvolum.
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RAS for Korthåret vorstehhund
Mål og strategi
Måsettingen er å holde rasens eksteriøre preg omtrent slik den er i gjennomsnitt i dag, men
med et spesielt øye for de punkter som er nevnt ovenfor.
NVK deltar på og avholder dommerkonferanser for eksteriørdommere og søker på disse
konferansene å formidle klubbens prioriteringer til dommerne. Dette er vårt viktigste
arbeidsredskap i forbindelse med eksteriør. Videre er eksteriør et viktig moment ved
paringsgodkjennelser og de prioriterte områdene vil tas hensyn til ved valg av
paringspartnere i godkjente paringer.
Det er en målsetting for klubben snarest mulig å utarbeide oppdaterte rasekompendier for
alle tre rasene slik at dette kan brukes aktivt i samarbeid med eksteriørdommerne for å få en
så god og objektiv bedømmelse av hundene som mulig.

Oppsummering
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål
Vi velger å forsøke å ha fokus på relativt mange egenskaper samtidig, dette fører til at vi får
noe mindre fremgang for den enkelte egenskap enn vi kunne fått ved vektlegging på kun en
eller noen få egenskaper.
For å nå avlsmålene legger klubben vekt på:
•

Bruk av indekser i utvalg av avlsdyr

•

At våre hunder blir vist på alle kategorier jaktprøver for stående fuglehunder.

•

At våre hunder blir vist på utstilling

•

At våre hunder blir HD-røntget

NVK har innført avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og hofteledds-dysplasi
(HD). Indeksene er et viktig hjelpemiddel til å vurdere potensialet som avlshund. Vi ønsker å
kombinere hunder som med stor sannsynlighet vil gi avkom som er bedre enn
populasjonsmiddelet. Indeksene er et av de viktigste tiltakene for å nå avlsmålene innenfor
jaktegenskaper og HD.
For rasen KV bedømmes HD-situasjonen å være så god, at indeksene ikke inngår i kravene
for godkjenning av paringer/avlshunder, men de brukes aktivt av AR i vurderinger av aktuelle
paringer.
Det er forutsetning for godkjenning av paringer at de individer som pares, til sammen skal ha
indekser når det gjelder jaktlyst og viltfinnerevne på over 385 (indeks på 100 representerer
snittet på individnivå for rasen).
Det er en forutsetting at begge avlsdyr er røntget fri for HD ( A eller B hofter).
NVK har utarbeidet en avlsplan for perioden 2010 – 2019. Formålet med planen er å belyse
avlsarbeidet og å beskrive hvilke egenskaper NVK betrakter som viktige for sine raser.
Avlsplanen peker videre på de tiltak som er planlagt gjennomført for å nå de ulike målene.
Disse målene er gjengitt i dette dokumentet, der det overordnete mål er å ivareta korthåret
vorstehhund som en robust, frisk og allsidig jakthund med meget gode jaktegenskaper.
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RAS for Korthåret vorstehhund
NVK’s avlsarbeid skal bygge på mest mulig objektive kriterier basert på et godt vitenskapelig
grunnlag.
Plan for videre arbeid i klubben
Ovennevnte avlsplan og RAS vil være de styrende elementene i klubbens avlsarbeid i tida
framover. Klubbens avlsarbeid styres i prinsipp av de beslutninger som tas på klubbens
representantskapsmøte. Avlsrådet er klubbens utøvende organ for dette og er styrets
arbeidsgruppe for avl. Leder av avlsrådet er medlem av klubbens styre, og sikrer derfor at
klubbens styre har god kontakt og kontroll med arbeidet.
Det videre arbeidet for rasen vil baseres på de retningslinjer som er fulgt fram til nå og i
henhold til de vedtatte krav for avlshunder i NVK.
Vedlegg
Vedlegg 1 – retningslinjer for avl



Krav for registrering av valper i NKK: se NKK’s regler for registrering, dessuten krav
om kjent HD-status
Krav for formidling/godkjenning av klubben: se følgende link:
http://www.vorsteh.no/avlsraadet/avlskriterier/
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