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Avlrådet har bestått av Thor Holbø, John Smedbakken, Ingar Hære og Vara Geir 

Holden. På RS ble Geir Holden og Tom Braathen valgt inn som medlemmer og 

Knut Aaserud innvalgt som varamedlem. Det ny avlsrådet har hatt et møte på 

forsommeren. Skal ha nytt møte igjen i August. 

Den siste året har vi hatt til behandling seks paringsforespørsler. Av dette er det 

blitt paret to tisper. En ville ikke la seg pare, to har ikke fått løpetid og en på grunn 

av at hannhund eier ikke ville. To paringer er gjort uten at avlsrådet er kontaktet.  

Den ene er avlsrådet blitt underrettet  om da tispe ble levert til paring. I 

avlskriteriene står det klart at anbefaling/godkjenning ikke gis i ettertid.  Denne 

paringen kunne ikke ha vært anbefalt fra avlsrådet uansett. Brukt hanne er bærer av 

en sykdom. Vi presiserer igjen at alle som er godkjent / anbefalt  av avlsrådet har 

fått dette skriftlig. Dette for å kunne dokumentere anbefalingen / godkjenningen fra 

oss. 

Dette året er det dårligste avlsmessig på mange år. Vi trodde det var på ett lav mål i 

fjor. Vi i avlsrådet lurer på hvorfor ikke flere som har jaktpremierte tisper ikke er 

villige til å pare.  Vi kommer i høst til å sende ut en forespørsel til tispeeiere om 

paringer.  Vi kommer der til å spørre om en del ting angående tispas kvaliteter. 

Svar så ærlighet som mulig på dette.  Vi har ikke råd til ett år til med så lite valper. 

Det ser ikke ut til at det er noe problem å bli kvitt valpene. 

Avlsrådet deler ut vært år en avlspremie. Denne går ut på avkom som har vært på 

prøve. For sesongen 2006/07 tilfaller den disse hunder med eier : 08175/01 Jaro til 

Arne Hammen og 04003/99 Bella II til Vidar Salvesen. 

Vi fikk i år en ny jaktchampion og det var 14618/02 Tuva til Birger Edquist. 

Gratulerer til de to og de andre som oppnådde premieringer på prøve. Det har vært 

11 hanner og 21  tisper på jaktprøve i år. Det resulterte i 2x1EP, 2x2EP, 4x3EP, 

13x0EP, 10x1ÅP, 7x2ÅP, 8x3ÅP, og 18x0ÅP. I EP blir dette en premie prosent på 

38%, i ÅP 58% og samlet 51,5%.  Vi kan ikke se oss fornøyde med de resultatene 

fra i år. Vi ønsker flere hunder på jaktprøve. Det er den beste måten vi kan 

markedsføre rasen på er å delta på prøver. Vi kan se litt bak disse resultatene 

spesielt i EP. Rase mesterskapet  gikk under svært vanskelige forhold  andre dag i 

Telemark. Mange valgte å trekke seg andre dag, for å ikke ødelegge hundene.  Med 

normale resultater er, hadde EP resultatene sett anderldes ut. 

Det er kommet noen hunder i Sverige med epilepsi. Det er ca 15 hunder i dag som 

er utestengt fra avl. Noen av hundene som har fått sperre for videre avl har valper 

etter seg allerede. Geir Holden informerer mer om dette på  årsmøte. Vi kommer til 

å legge ut mer om dette i bladet og på hjemmesiden senere. 

Avlsrådet har besluttet at vi vil godkjenne å bruke hunder med grad C på HD 

avlesning i avl. Hunder med grad C må da pares mot HD frie hunder. Norske 

hunder må være jaktpremiert og ha noe å tilføre rasen jaktlig, eller være av 

blodslinje det bør tas vare på. Hundene bør være rønget  to ganger, med minimum 

seks måneders mellomrom. Importhunder behøver ikke å være jaktpremiert, men 

ha noe å tilføre rasen avlsmessig. 


