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Generelt
Det har vært avholdt 5 ordinære møter i AR dette året. Møtene har i all hovedsak vært holdt som
telefonmøter og via Skype på Internett. Det fungerer, men behovet for å møtes fysisk og ha tid til
mere dyptpløyende diskusjoner er definitivt tilstede. Dette vil bli prioritert høyt i 2015.
AR har som tidligere hatt flere viktige, utfordrende saker å arbeide med. Det har i perioder vært mye
henvendelser om paringer og arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer
som tidligere mht. paringshenvendelser og tilliggende arbeid. Valpeproduksjonen har vært variabel,
med en klar oppgang på KV-fronten, mens strihår har en tilbakegang fra 2013. (Tallet for 2014 er pr.
medio desember og resultatet kan bli noe høyere når alle kull født i 2014 er ferdig registret i NKK!)
Årets tall er henholdsvis KV: 232, SV: 111, LV: 21 mens gjennomsnittet for siste 10 år er KV:220, SV:
144 og LV: 24. I tillegg kommer importer, som varierer veldig fra år til år, men normalt er under 10
per år i KV og SV.
Antall registrerte hunder av de tre rasene våre de siste årene framgår av figur 1.
IT
NVK’s nye hundedatabase er nå ferdig etablert og fungerer etter hva vi kan registrere rimelig godt.
Det gjenstår dessverre ennå en prosess med overføring av kritikker og bilder fra den tidligere NVKdatabasen og vi forventer at dette kommer på plass i starten av 2015. Innlegging av bilder går nå fint
i den nye databasen og fordelen med at det kan ligge flere bilder på samme hund er bra. Foreløpig er
det kun AR’s medlemmer som kan legge inn bilder, så disse må sendes til AR. Dette kan det bli
endringer på senere. Nåværende databaseløsning er den samme som de fleste andre
rasehundklubbene i FKF har valgt og dette har bl.a. den fordel at utviklingsoppgaver i databasen kan
fordeles på flere klubber.
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2014 har gått fortløpende etter hvert som vi har fått dem
tilsendt, og det mangler ikke mye på at vi er ajour innen nyttår. Mange kritikker blir skrevet inn, mens
en del av kritikkene som er tydelige nok, blir scannet og lagt inn som et «bilde» av hele kritikken. Vi
vil satse mer og mer på scanning, men en del kritikker er så vanskelig lesbare at de må skrives inn
manuelt.
Prøvestarter som eventuelt mangler i NVK’s database MÅ først sjekkes i NKK’s DogWeb. Ligger de
der og ikke i NVK databasen må henvendelse gjøres til AR!
Årbok
AR har, riktig nok svært sent, levert data til årboka for 2013 og denne vil bli produsert snarest mulig.
Utviklingen av HD
Figurene 2-4 viser utviklingen av HD for rasene våre. Dette er tall gjort opp per registreringsår og
derfor er kun registreringsår t.o.m. 2012 tatt med, siden det er lite hunder født i 2013 som er røntget
ennå. De røntgenresultater vi har fått foreløpig for 2013/2014 årgangene er ikke like beroligende, og
viser etter AR’s mening at indekser på HD har sin berettigelse og bør tas hensyn til. Indeksene er
selvsagt ikke alltid representative, men for norske hunder og hunder med et bra indeksgrunnlag er
indeksene av stor verdi.

Representasjon
AR-representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer, og blant
annet var flere av AR’s representanter tilstede ved Vestfold/Telemark-gruppas hovedsamling i
pinsen, der det også var en samling avlshunder som ble presentert. Honnør til gruppa for et godt
arrangement, og seriøst arbeid med avlshundvisningen i forkant av utstillingen.
Henvendelser om parringer
En del paringer krever mer arbeid og undersøkelser enn andre og mange oppdrettere er takknemlig
for de råd og veiledninger AR kan gi. Det er et viktig prinsipp i AR at vi handterer sakene i størst mulig
grad objektivt og etter faste retningslinjer. Allikevel vil det forekomme grensetilfeller der en i stor
grad må ta individuelle og/eller særlige hensyn. Disse vil normalt bli diskutert i et samlet AR. Èn
paringsforespørsel er videresendt til Styret.
Det er viktig at oppdrettere også følger opp informasjonen med valpingsdato, antall valper og
kjønnsfordeling. Ikke mindre viktig er at AR får vite om det snarest mulig hvis tispa er tom, aborterer,
eller annet inntreffer som endrer kullets status. Korrekte lister over godkjente paringer bidrar til tillitt
til systemet og kan lette omsetningen av valper til gode kjøpere, noe vi alle er tjent med.
RAS (Rasespesifikk avsstrategi)
Våre RAS-dokumenter ble levert til NKK i første kvartal 2014 og ble godkjent. Dokumentene skal
justeres noe før de legges ut på nett. Dokumentene skal være gjenstand for evaluering hvert år, og
en hoved-revidering hvert 4.år.
EBJ
AR har iverksatt en et større arbeid med kartlegging av sjukdommen Epidermolysis Bullosa Junctional
på KV. Dette vil ta noe tid å komplettere og vi håper på velvilje blant alle hundeiere som får
henvendelse om dette.
Avlsarbeidet med LV
Vi er avhengig av avlsmessig kontakt med utlandet og dette er vanskeliggjort av det tyske
langhårforbundet og Verdensforbundet for LV.
Avlsrådets leder har hatt utvidet kontakt med Verdensforbundet for langhår (WeltVerband-Deutsch
Langhaar) dette året. Han har bl.a. besøkt verdensforbundets nestleder i Finland 2 ganger og deltatt
på et møte i Verdensforbundet for å redegjøre for Norges status mht. avl av LV. Det har vært
nødvendig å nedlegge så vidt mye arbeid i dette for å få tilgang til nytt avlsmateriale i Tyskland,
Danmark og de andre landene i verdensforbundet. Se for øvrig årsmelding for LV.
Utstillingskommité
Styret oppnevnte i arbeidsåret i samråd med AR en utstillingskommité op tre medlemmer. Idéen er
at denne gruppen skal arbeide med saker som er knyttet spesielt til utstillinger, og at dette gjøres i
samarbeid med AR og Styret. Vi håper og tror at dette skal bli en verdifull ressurs framover. I år har
gruppa bl.a. vært høringsinstans i forbindelse med vurderingen og Cert-antall og Stor-Cert
problematikken.
Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med Danmark og Sverige på flere nivåer, og AR var bl.a. til stede på SVK’s
avlskonferanse. Det er et ønske om å utvide kontakten med Sverige spesielt, siden mye avlsmateriale
går på tvers av våre landegrenser. Vi arbeidet for å få til et felles AR-møte Norge/Sverige, men
dessverre lot ikke dette seg realisere dette året. Vi tar opp igjen dette arbeidet for 2015.

Avlsindekser
Vi har nå opparbeidet rutiner for oppdatering av avlsindekser på hundene hvert halvår. Det har vært
noe vansker med dette en periode i den nye databasen, men rutinene skal nå være på plass.
Indeksene er nyttige verktøy i en «normalsituasjon» med innbyrdes paring mellom norske hunder
eller hunder som har godt indeksgrunnlag, men vi må alltid ta en vurdering når det gjelder hunder
med utenlandsk bakgrunn. Det er gjennom de siste årene nedlagt mye ressurser fra Styrets og AR’s
side med å forklare og grunngi indeksene, men vi ser at behovet for informasjon rundt dette er
tilstede i stor grad.
Sluttkommentar
AR skal framstå som en ressurs for klubben, både for Styret og deres arbeid for rasene generelt, men
også for det enkelte medlem. Vi ønsker at medlemmene oppfatter dette og tar opp avlsmessige
temaer og spørsmålsstillinger med oss gjennom året. AR ønsker å være fysisk tilstede for
medlemmene der dette er naturlig og viktig, typiske blir dette på DK/RS og på årets landssamling.
Ønskes det at medlemmer av AR kan delta på møter o.l. ellers rundt om i landet er vi glade for å få
forespørsler om dette og vil prioritere dette så langt det er tidsmessig og økonomisk forsvarlig.

Figur1. Registreringstall for perioden 1990 – 2014 (eskl.importer)
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Figur 2. utviklingen i HD for SV-registrert i årene 1981 – 2012

Figur 3. Utviklingen i HD for KV registrert i årene 1981 – 2012

Figur 4. Utviklingen i HD for LV registrert i årene 1981 – 2012

