Årsrapport KV Avlsråd 2014.

Avlsrådet for korthår i 2014 bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes,Robert Brenden og Tommy
Andersen. Arbeidet er fordelt ut fra arbeidsbelastning, og man har hatt et tett samarbeid i
avlsrådgivning og vurdering av parringer.

ARBEIDET I AVLSRÅDET
RAS er ferdigstilt og godkjent av RS og NKK. Hundedatabasen er den andre store saken avlsrådet har
jobbet med gjennom året. Fase 2 er ennå ikke helt ferdig, men er lovet ferdig 1 kvartal 2015. Dette
skyldes en missforståelse mellom våre samarbeidspartnere som nå er oppklarert. Den nye
hundedatabasen er oppdatert hver uke og har minimalt med feil og mangler, spesielt vedrørende
premieringer på hundene våre. Dette er noe vi har slitt med siden 2005 i den gamle databasen. I
løpet av 2014 har vi hatt 63 henvendelser om parringer. Antall henvendelser er en liten økning fra i
fjor på 56. Kontakten med oppdretterne er generelt god og vi har en liten oppgang i % som tar
kontakt med avlsrådet i forhold til fjoråret. Det er registrert 33 kull i år der 3 kull er fra reine
trekkhundlinjer og 30 kull fra jakthundlinjer.
Vårt mål er at vi skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for alle oppdrettere å søke råd fra, og
benytte AR som en samarbeidspartner i avlsspørsmål. Det vil alltid vere noen parringer som ikke
avlsrådet handterer, men det er i år en gledelig nedgang på parringer som ikke avlsrådet er brukt
som sparringspartner. Dette er alle tjent med på lang sikt og avlsrådet ønsker at denne trenden skal
fortsette.
Vi har også hatt noen henvendelser fra Sverige og kontakten mellom avlsrådene er åpen og god.
Avlsrådet har invitert til en Nordisk-avlskonferanse i 2015.

AVLSGRUNNLAGET

I løpet av 2014 har vi en liten tilvekst av godkjente hannhunder. Det er sårt tiltrengt, og det blir
spennende å få satt disse inn i avlen men det er jo opp til oppdretterne å avgjøre. Genetisk variasjon
har fremdeles stort fokus og det er gledelig at flere oppdrettere benytter utenlandske hannhunder
på sine tisper. Det er også i år importert nye avlsdyr, totalt 7 stk, og slike initiativ er viktige for å sikre
tilgang på nytt genmateriale. Innavlsgraden i KV er på gjennomsnittleg 2.1% i 2014 og dette er
relativt lavt for en slik rase som KV. Her ser vi nok også et resultat av mangeårig god avl over
landegrenser og en jevn import av avlsdyr. Importene i år kommer hovedsakelig fra Sverige, flere
med norsk hannhund som far og en import fra Polen. Importen av nytt blod er litt mindre i år enn
tidligere år. Oppdretterer som ønsker å ta inn nytt blod bes om å ta kontakt med avlsrådet for
kontaktinfo og kvalitetsjekk av importen.

REGISTRERING AV VALPER OG KULL

I 2014 ble det registrert 232 hunder og av disse var det 225 korthårvalper fra totalt 33 valpekull. Av
disse er 205 av det vi kan betegne som rene jaktlinjer mens de resterende 20 kommer fra foreldre
som primært blir benyttet til kjøring. Dette er en gledelig utvikling og antall registrerte valper er nå
over en historisk gjennomsnitt på 220, siste 10 år. Avlsrådet er fornøyd med den positive utviklingen
og registrerer at dem aller fleste har solgt alle valpene når dem er leveringsklare. Men avlsrådet vil
fortsatt oppfordre til at flere oppdrettere avler på tispene sine. Med ny hundedatabase, gode
resultater og oppdrettere som planlegger kull fremover så bør utsiktene til å få økt valpetilgang i
2015 også vere lovende.

GEMYTT OG ATFERD

Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Det er ikke registrert noen hunder fra utstilling
som har visst sterk negativ karakter siste året. Det er registrert en hund som har blitt avsluttet pga av
uønsket adferd på jaktprøve, men dette skyldes ikke gemytt. (Henging/klenging på makker)

HELSE OG EKSTERIØR

Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene fra HD-røntgen
som blir systematisk registrert. Totalt ble 91 hunder HD-røntget i 2014, og 6 stk fikk diagnosen HD,
svak grad (C). Det gir en HD prosent på 6,6%, dvs en liten nedgang til 93,4% frirøntget i 2014. Antall
røntget hunder har gått opp i 2014. Men antall frirøntget ligger litt under gjennomsnittet siste 10 år.
Avlsrådet har sett på disse hundene og dette er fra linjer avlsrådet har under oppfølging. 1 er fra
trekkhundlinjer. Gj.snittet for rasen ligger rundt 95-96% fri siste 10 årene og vi vil kunne ha noen
svingninger opp og ned fra dette gjennomsnittet.
EBJ skal testes på utvalgte utenlandske linjer og avlsrådet har starter dette arbeidet. Dette kan nå
registreres manuelt i vår nye hundedatabase. Avlsrådet har som mål å vere ferdig med dette til
sommeren 2015. Til nå er ca 15% testet der alle er fri for EBJ. Dette er som forventet siden vi ikke har
hatt noen tilfeller ennå i Norge og avlsrådet vil evaluere testresultatet fortløpende og vurdere om
tiltak er nødvendigt. Dessverre sliter vi med at noen viktige avlsdyr fra importlinjer allerede er døde
og kommer her til å teste avkom som vurderes satt i avl. Dette for å begrense kostnadene for klubb
og eiere. Avlsrådet vil understreke at dette er en «føre var» handling og gjentar at det pr i dag ikke er
registrert noen tilfeller av sjukdommen i Norge.

Vi ønsker at oppdrettere fokuserer på vår avlsplan og legger vekt på jaktlyst og viltfinneregenskaper
som er våre hovedmål i avlsplanen. Men vi må heller ikke glemme at vi har et ansvar for å avle
rasetypiske hunder med godt eksteriør. Nye RAS er å finne på sidene til NVK og NKK med nye bilder
som mer beskriver detaljene. Oppfordrer oppdrettere og eiere til å ta seg tid å lese gjennom RAS.
Avlsrådet vil også minne eiere og oppdrettere om NKK sin store Europavinnerutstilling i 2015 og
håper flest mulig kan stille opp om arrangemanget og vise frem våre flotte hunder.

Vi registrerer at antall kull med lavt antall valper, fire eller mindre er nedadgående og er i år kommet
ned på 15%. I 2010 hadde 24% av kullene mindre enn fire valper, i 2011 var dette steget til 30% i
2012 var den på 18%, 2013 på 19% og i 2014 på 15%. Ut fra utviklingen så er ikke dette noe problem
for rasen, bare naturlige svingninger. Vi registrerer at en del tisper også har gått tomme ved parring i
2014. Avlsrådet vil følge med på dette, men oppfordrer tispeeiere som har tenkt å ha kull å
planlegge dette på tispen med tanke på fettprosent og hardtrening rett før og rett etter parringer.
Tispen trenger ro og litt oppforing i forkant og etterkant. Hannhundeiere bør også tenke på dette og
la hannhunden ha det litt rolig og få litt oppforing i forkant av parring. Pass på tisper og hannhunder
under trening og jakt på kalde vinterdager der dem kan bli utsatt for forfrysninger.

RESULTATER 2014
VM
Det er mange gode resultater i år også og i år fikk vi Bronse individuelt, i VM i Italia, i grenen
praktisk jakt med hund, St.Hubertus. Ekvipasjen som stod for dette var Sognexpressens Nikki med
eier og oppdretter, Robert Brenden, som fører og skytter.
Laget i St. Hubertus tok Sølv i VM, som består av en fra dem britiske rasene og en fra kontinental
rasene. I år var Norge representert via Bjørn Sjurseth med ES Sørbølfjellets Luca og Robert
Brenden med KV Sognexpressens Nikki.
Ingen KV har utmerket seg og blitt plassert på NM-finalene i år, men på NM-lag Lavland fikk
korthårlaget en flott 3. plass og bronsemedalje. Vi gratulerer.
Laget bestod av:

1. Rampens NA Garmin, eier Marion Violet Andersen
2. Haugtuns DPB Enja, eier Lisbeth Ottesen
3. Stallogaisas Tell, eier Per Olai Stømner

Avlsrådet vil takke alle som stiller opp for rasen og representerer på Lagkonkurransene.

Unghundene våre har ikke nådd helt opp i unghundløpene i år, men det var gledelig å se at 5 stk.
var kvalifisert til Derby dette året mot null i fjor. Rampens RTE Flax til Nina Smitsrød kom seg
videre til finalen uten å lykkes der. Gratulerer med flott innsats.
Oppfordrer alle som har unghunder dem mener kan kvalifisere seg til Derby å melde på hunden sin
innen 01.05. som er fristen. Kvalifiseringskravet kan du oppnå til siste prøven før Derby på høsten.

Se for øvrig jaktrådets årsrapport for mer detaljert premieringresultat for 2014 i Norge.

Avlsrådet vil takke for et fint år og ønsker lykke til med alle typer prøver og utstillinger neste år.

Solveig Johanne Strøm Aaknes Robert Brenden Tommy Andersen.

