
  
 
FORELØPIG ÅRSRAPPORT FRA AVLSRÅDET FOR LUZERNERSTØVEREN 2020 
 
 

Avlsrådet for Luzernerstøveren har i 2020 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 i april ble utsatt og siden RS ble gjennomført samtidig med årets samling var 
avlsrådet ikke tilstede under RS og formannsmøtet i august. 
 
I avlsesongen 2020 har vi hatt har vi hatt 5 parringsforespørsler. Det har resultert i 4 fødte 
kull så langt og 1 tispe er parret høsten’20. Det er gjennomført 1 parring utenom avlsrådet 
denne sesongen. Her ble det født 6 valper, 3 hanner og 3 tisper. I de 4 andre kullene ble det 
født henholdsvis 10, 7, 5 og 7 valper, til sammen 35 valper. Et stort skår i gleden var at tispen 
til Bjørn Brokeland mistet livet rett etter fødsel og kun 3 av valpene overlevde i et kull på 7. 
Dette skjer heldigvis uhyre sjeldent, og vi føler alle med Bjørn.  
Avlsrådet har som mål å komme opp i samme antall fødte valper neste år også. 
 
Vi har i løpet av prøvesesongen 2019/2020 hatt 20 hunder på jaktprøve med til sammen en 
premieprosent på 66 % på ÅP-prøver og 33 % på EP-Prøver, total jaktprøveprosent er 61 % 
samlet. Vi har i år 9 nye jaktpremierte Luzernerstøvere, og 6 nye er eliteklare. 16 forskjellige 
hunder oppnådde 1 ÅP i jaktprøvesesongen 2019/2020. Dette er et veldig godt resultat og 
lover god for rasen.  
 
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 11 utstillinger i 2020. Året har vært preget av 
Korona og mange utstillinger på våren ble avlyst/flyttet. Det er noe av årsaken til at det har 
vært silt færre luzernerstøvere i år enn tidligere år.  
 
Helsemessig og andre defekter er Luzernerstøveren er relativt frisk rase både i Norge og 
Sverige. Noen tilfeller av stoffskifte, theroksinmangel, kloløsning og diverse allergier har vi, 
men dette er kun med enkeltindivider. Avlsrådet er avhengig av åpenhet om sykdomstilfeller 
og oppfordrer alle til å varsle avlsrådet dersom hunden blir syk. Det er innrapportert 1 hund 
med stoffskifteproblemer og 1 hund med allergiproblemer i Norge hittil i år. I Sverige er det 
innrapportert 1 tilfelle av kloløsning og 1 tilfelle av epilepsi. Når det gjelder HD i rasen er 3 
hunder røntget i 2020. Av disse er 2 røntget frie for HD (begge A), 1 er røntget med grad C. I 
Sverige har de svenske avlsrådet tatt bort krav om HD-røntgen og vi i Norge kommer til å 
følge etter. Avlsrådet er i dialog med NKK om å få dette fjernet, og vi antar at dette kommer 
på plass i løpet av 2020. 
 
Rasens helhetlige tilstandsrapport ser positiv ut, både jakt- og helsemessig. Svært positivt at 
det er også mange nye jaktpremierte hunder. Også spesielt positivt at vi ser ut til å ha klart å 
få opp valpeantallet og at kullene er gjennomsnittlig større enn tidligere år.  
 



Avlsrådets Hederspremie 2020 ble tildelt NUCH Øgår’n Missi til Svein Bakke og RR NUCH 
NJ(D)CH Tøff til Bjørn Martinsen.  
  
Det er et godt samarbeid mellom avlsrådet i Norge og i Sverige. 
 
  
Enebakkneset oktober 2020  
For Avlsrådet  
Geir Holden /s/ 
   


