ÅRSRAPPORT FRA AVLSRÅDET FOR LUZERNERSTØVEREN 2021
Avlsrådet for Luzernerstøveren har i 2021 bestått av:
Geir Holden - leder, Arnt Skeibrok, og Kristoffer Sundtveten - medlemmer og Finn M. Hoff –
varamedlem. Sittende råd har meget god kontakt og samarbeider godt.
Årets RS ble gjennomført i august. Avlsrådet var ikke tilstede under RS og formannsmøtet. Ringen var
representert ved leder.
I avlsesongen 2021 har vi hatt har vi hatt 4 parringsforespørsler. Det har resultert i 2 fødte kull på 6
og 7 valper. Ei tispe gikk tom og ei venter til neste avlssesong. Det ble født 35 valper i 2020 mot bare
13 i år. Vi håper på en økning i 2022.
Vi har i løpet av prøvesesongen 2019/2020 hatt 25 hunder på jaktprøve. Dette er det høyeste
prøvedeltakelsen på 6 år. Det er meget bra i en slik liten rase. 18 av 35 hunder oppnådde premiering,
noe som gir en premieprosent på 78 % på ÅP og 70 % på EP. Dette gir en samlet premieprosent på
77 %! 2 nye jaktpremierte har vi også fått, begge tisper fra 2019.
Eksteriørmessig ser det ut til at vi har en meget homogen rase (liten skilnad på hundene). Vi har få
hunder som har fått sufficent på utstilling og veldig få hunder som er slått ut for feil. Luzernerstøvere
har vært stilt på til sammen 17 utstillinger i 2021, 15 på årets samling.
Helsemessig og andre defekter er Luzernerstøveren er relativt frisk og sunn rase både i Norge og
Sverige. Noen tilfeller av sykdommer dukker opp, men ikke noe nytt siden forrige år. Avlsrådet er
avhengig av åpenhet om sykdomstilfeller og oppfordrer alle til å varsle avlsrådet dersom hunden blir
syk.
Når det gjelder HD i rasen er det ikke røntget nye huder i 2021. Årsmøtet vedtok å fjerne kravet om
HD-stauts på sitt årsmøte i juli. Saken sendes inn til behandling på RS i april. Vi antar at dette kommer
på plass i løpet av 2022.
Rasens helhetlige tilstandsrapport ser positiv ut, både jakt- og helsemessig. Svært positivt at det er
med det høye antall jaktpremierte hunder i 2021.
Avlsrådets Hederspremie 2021 ble tildelt NUCH Himdalen’s Isack til Knut Bjørnar Sørmoen og AB
Fanny til Bjørn Brokeland.
Det er et godt samarbeid mellom avlsrådet i Norge og i Sverige.
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