ÅRSRAPORT AVLSRÅDET LUZERNERSTØVER 2003
Avlsrådet har det siste året bestått av medlemmene Per Hansen, Gregert Sletten og
Ingar Hære. Varamedlem Thor Holbø
Det har vært 13 henvendelser det siste året. Av disse er det blitt 5 kull med 18
valper. I tillegg kommer Asle Viks sin parning som er anbefalt fra Sverige. Så det
er 6 kull med til sammen 23 valper. Dette vil si at vi har i snitt 3,8 valper pr. kull i
år. Dette er et skremmende lite antall valper. Vi har hatt 3 parringer utenom
avlsrådet. Der er det kommet to kull med 13 valper. Dette gjør at antallet i snitt
øker til 4,5 valper pr. kull. Men det hadde vært ønskelig med flere i snitt. Det har i
år vært noen tisper som har gått tomme og det har vært andre grunner til at det ikke
er paret.
Dessverre er import hannen blitt brukt på en måte som ikke var planlagt fra
avlsrådet i samråd med hannhundeier. Hannen er brukt på ei tispe med HD grad C.
Denne tispa er etter tidligere importhund og derfor noe beslektet med importen.
Mora til Bazi er hel søster til Arno, oldermora til import hannen er den samme som
mora til Bazi. Vi ville i første ledd etter importen unngå dette blodet. For da å
kunne bruke det inn igjen i neste ledd. For å få det mer ubeslektet enn denne
parningen. På grunn av dette har avlsrådet besluttet å se bort fra denne importen i
framtiden.
Vi vill fremover fortsatt vektlegge i avlen målet, utavl, laushet og følge med på
utviklingen på krysset. Vi vil gjerne unngå å måtte igjennom den prosessen igjen
med å vektlegge det med kryss i lengre tid. Hvis vi nå måtte gjennom en
vektlegging av kortekryss igjen, ville dette redusere vår genetiske bredde i
Luzernerstøveren.
Vi driver i disse dager å utarbeider en ny å forbedret søknad om innkrysning av
Jurastøver. Etter at medlemmer fra forbundsstyre hvar i Sveits i sommer er det
kommet fram litt mer om hvordan vi skal søke og hvordan søknaden bør se ut. Det
går i vesentlighet ut på at vi må underbygge søknaden med tall materiale. Dette for
å hvise at det er nødvendig med en oppfrisking genmessig. Importtispa på
Sørlandet er fortsatt ikke paret. Vi har et håp om at dette vil skje i kommende
periode. Det er også bestilt ei tispe til fra Sveits. Dette er noe som Knut Aaserud
står for og den som skall ha tispa er Jan Erik Fredriksen.
Avlsrådet gratulerer de som har fått fram jakt og utstillings championer. Vi
gratulerer også de som har oppnådd resultater på jaktprøver og i utstillingsringen.

