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ARBEIDET I AVLSRÅDET
 Hundedatabasen er en av sakene avlsrådet har jobbet med gjennom
året. Den oppdateres hver uke og har minimalt med feil og mangler.
Dette er noe vi har slitt med siden 2005 i den gamle databasen,
spesielt på premieringer.
 Vi har hatt 35 henvendelser om parringer. Kontakten med
oppdretterne er generelt god. Det er registrert 43 kull i år, der 16 kull
med 92 valper er fra trekkhundlinjer.
 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. Vi har hatt flere henvendelser også fra oppdrettere som
veit at de ikke tilfredsstiller kravene for godkjent parring. 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.

AVLSGRUNNLAGET
 I løpet av 2015 har vi en liten tilvekst av godkjente hannhunder. Det
er sårt tiltrengt, og det blir spennende å få satt disse inn i avlen, men
dette 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 i år importert 6 nye avlsdyr fra Finland, Sverige, Danmark og
to fra Øst-Europa.
 Oppdrettere som ønsker å ta inn nytt blod bes om å ta kontakt med
avlsrådet for kontaktinfo og kvalitetssjekk av importen. Dette er det
flere som har benyttet seg av i 2015.
 Innavlsgraden for KV har holdt seg godt innenfor anbefalt grense
på 6,25% i 2015.

REGISTRERING AV VALPER OG KULL

REGISTRERING AV VALPER OG KULL
 I 2015 ble det registrert 293 korthårvalper fra totalt 43 valpekull pluss
6 importer.
 Dette er en gledelig utvikling. Antall registrerte valper er nå godt
over en historisk gjennomsnitt på 220, siste 10 år. Avlsrådet er
fornøyd med den positive utviklingen og registrerer at de aller fleste
har solgt alle valpene når de er leveringsklare.
 Med ny hundedatabase, gode resultater og oppdrettere som
planlegger kull fremover så bør utsiktene til å få økt valpetilgang i
2016 også være lovende.

REGISTRERING AV VALPER SISTE 10 ÅR

GEMYTT OG ATFERD
 Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Det er ikke
registrert noen hunder fra utstilling og jaktprøver som har visst
uønsket atferd siste året.
 Vi får tilbakemeldinger om at folk oppfatter noen KV som litt «myke»
i gemyttet. Dette er noe vi i samråd med oppdretter forsøker å ta
hensyn til ved valg av parringspartner.

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.
 102 hunder ble HD-røntget i 2015, og 3 stk fikk diagnosen HD, svak
grad (C). 1 av disse er fra trekkhundlinjer.

 Det gir en HD prosent på 3%, altså 97% frirøntget. Dette er det
samme som gjennomsnittet siste 10 år.
 Antall røntget hunder har gått opp i 2015.

HELSE OG EKSTERIØR
 Avlsrådet har siste to årene jobbet med en
kartleggingsundersøkelse av EBJ på utvalgte utenlandske linjer.
 Ca 50% av 1. generasjon er testet. Alle er fri for EBJ.
 37% av 1. generasjon er dessverre døde.

 15% har enda ikke blitt testet.
 Vi jobber nå med å kontakte 2. generasjonshunder som er
avlshunder.

 Avlsrådet vil evaluere testresultatet fortløpende og vurdere om tiltak
er nødvendige.
 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.

HELSE OG EKSTERIØR
 Det ble i 2015 meldt om ett tilfelle av fargeavvik på korthåret vorstehhund.
 Valpekullet hadde flere individer med fargen «tan». Hundene ble «sort og
tan» og «brun og tan», på lik linje med f. eks en doberman.
 Etter anbefaling fra avlsrådet ble kullet farskapstestet av oppdretter.
Gentesten fastslo at foreldrene var de samme som det stod i papirene.

HELSE OG EKSTERIØR
 Det ble også meldt om ett tilfelle av en langhåret valp i ett
korthårskull. Også dette valpekullet ble på anbefaling av avlsrådet,
gentestet av oppdretter. Gentesten viste også her at det var de
foreldrene som papirene viste.

HELSE OG EKSTERIØR
 Det ble i 2015 meld inn til avlsrådet er tilfelle av alvorlig hudlidelse.

 Hunden ble testet for allergi og gentestet for den arvelige sykdommen
Lupoid dermatose.
 Lupoid Dermatose er en arvelig sykdom som er sett på Korthåret
vorstehhund i bla USA.
 Det er ikke funnet noen tilfeller av
Lupoid Dermatose i de Nordiske
landene tidligere.
 Heldigvis viste gentesten at denne
hunden ikke hadde den arvelige
formen for Lupoid Dermatose.
Hunden var allergisk.

HELSE OG EKSTERIØR
 Vi i avlsrådet setter pris på at sykdommer som potensielt kan være
arvelig blir rapportert inn til avlsrådet. Slik kan vi 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.

RESULTATER 2015
 VM for kontinentale fuglehunder var i år i Serbia. Dag 1 var det en
Norsk ekvipasje som fikk premie og det var Robert Brenden med
Tiurjegerns Cassius (Solo) som fikk Good. Dag 2 av VM ble det Very
Good til Robert Brenden og Caput Altum Basile.
I St. Hubertus tok Norge ingen premier i år.
 På NM vinter ble det sølv til korthårlaget, som besto av Markusfjellets
Raipas til Ulf Antonsen, Haugtuns FFB Shock til Lisbeth Ottesen og
Årdalens Revolution til Rune Nedrebø.
 Under NM Høyfjell fikk Birkskogens Zanni og Tom Lilletvedt 1VK kval,
men ingen kom til finalen.
 Under NM Lavland i år var det en korthår som fikk det til. Det var
Rampens Lucky Lilly og Kyrre Gulhaugen, som fikk 3 VK i semifinalen,
men fikk dessverre ikke premie i finalen.
 Avlsrådet vil takke alle som stiller opp for rasen og representerer på
Lagkonkurransene.

RESULTATER 2015
 Historisk resultat da det ble seier i Forus Open for KV Sognexpressens
KZB Nikita med Robert Brenden. Avlsrådet gratulerer!
 Rugdelias XAV Lykke og Ole-Erik Furuheim tok en flott 3. plass i
Unghund Grand Prix.

 På Artic Cup, var det to som fikk premie under kvalifiseringen og det
var Itzas Prins til Espen Amundsen som fikk 2VK og Gruetjenets H-Bris
til Jørn-Tore Karlsen som fikk 6VK, men ingen premierte i finalen.

RESULTATER 2015
 Det har vært en økning i antall jaktpremieringer på KV de siste årene.
I 2013 var det 148 premieringer. Dette steg til 186 premier i 2014 og i 2015
var vi oppe i 260 i Norge.
 Avlsrådet vil takke for et fint år og ønsker lykke til med alle typer prøver og
utstillinger neste år.

