ÅRSRAPPORT FRA AVLSRÅDET FOR LUZERNERSTØVEREN 2012
Avlsrådet for Luzernerstøveren har i 2012 bestått av:
Geir Holden - leder, Tom S. Braaten - valpeformidler, Arne Wester - medlem og Knut Aaserud
– varamedlem
Avlsrådet har i 2012 hatt ett møte. Der møtte Geir Holden, Tom Braaten og Arne Wester. I
løpet av året har det vært jevnlig kontakt mellom alle medlemmene.
På RS-møtet i april møtte Geir Holden for Avlsrådet. Han møtte også på formannsmøtet i
august.
I 2012 har vi hatt 7 parringer. 6 anbefalte/godkjente og 1 ikke anbefalt. 3 tisper har gått
tomme, mens ei tispe fikk fire dødfødte valper(tatt med keisersnitt). Dette har resultert i
bare 3 fødte kull, med til sammen 15 valper totalt fordelt på 9 hanner og 6 tisper. Det ble
født alarmerende få valper i 2012 men vi har flere tisper på gang i 2013. Vi anbefaler alle
som har jaktpremierte tisper til å røntge disse og kontakte avlsrådet for tildeling av
hannhund, både norske og svenske hannhunder kan benyttes. Dersom rasen fortsatt skal
være bærekraftig er vi avhengig av flere fødte valper.
Vi har i løpet av prøvesesongen 2012/2013 hatt 22 hunder på jaktprøve. Til sammen utgjør
dette en premieprosent på 77,4 % på ÅP-prøver og 70,5% på EP-Prøver, total
jaktprøveprosent er 75 % samlet. Dette er vi meget godt fornøyde med og dette er nok den
høyeste premieprosenten rasen har hatt på over 10 år. Vi har mange hunder under 3 år som
er blitt jaktpremiert i 2012, dette er bra. Vi avholdt rasemesterskap senhøstes 2012 med ei
meget sterk resultatliste: 9 av 10 hunder oppnådde EP-premiering.
Når det gjelder HD i rasen er 20 hunder røntget i 2012. Alle røntgede hunder i 2012 er frie
for HD (A/B).
Eksteriørmessig ser det ut til at vi har en homogen rase (liten skilnad på hundene). Vi har få
hunder som har fått sufficient på utstilling og veldig få hunder som er slått ut for feil.
Luzernerstøvere har vært stilt på til sammen 26 utstillinger i 2012.
Det er et godt samarbeid mellom avlsrådet i Norge og i Sverige med jevnlig kontakt.
Avlsrådet har delt ut ut Avlsrådets Hederspremie til den beste avlskombinasjon. Både
hannhund og tispe får utmerkelsen. Denne ble delt ut for niende gang og tilfalt i 2012
NJ(D)CH Pjokken til Arne Wester og Briskebyen’s Missi til Anders Sandvik.
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For Avlsrådet
Geir Holden /s/

