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 Avlsrådet for Luzernerstøveren har i 2014 bestått av:  
Geir Holden - leder, Tom S. Braaten - valpeformidler, Arnt Skeibrok - medlem og Arne 
Wester– varamedlem. På Representantskapsmøtet (RS) i april 2014 ble Knut Lundberg valgt 
inn som varamedlem. Arne Wester gikk ut av avlsrådet. 
 
På RS-møtet i april møtte Tom S. Braaten for Avlsrådet. På formannsmøtet i august møtte 
Geir Holden. 
 
Avlsrådet har i 2014 fått godkjent RAS (Rasespesifikke Avls-strategier) for Luzernerstøveren. 
 
I sesongen 2014 har vi hatt har vi hatt 5 parringsforespørsler. Det har resultert i 2 fødte kull. 
1 tispe gikk tom mens 2 skal parre til høsten. I de 2 kullene ble det født 9 valper, i det ene 
kullet var 2 valper døde ved fødsel og i det andre døde en valp etter noen timer. Laveste 
innavlsprosent var 0 % mens høyeste 1,8 %. 
 
Vi har i løpet av prøvesesongen 2013/2014 hatt 22 hunder på jaktprøve. Til sammen utgjør 
dette en premieprosent på 42,3 % på ÅP-prøver og 50 % på EP-Prøver, total 
jaktprøveprosent er 45 % samlet. Det er også denne sesongen noen hunder under tre år som 
er premiert på jaktprøve. 
 
Når det gjelder HD i rasen er 14 hunder røntget i 2014. Av disse 14 hundene er det 3 som er 
røntget med grad C. De resterende 11 er fire for HD (A/B). 
 
Avlsrådet har delt ut Avlsrådets Hederspremie til den beste avlskombinasjon. Både 
hannhund og tispe får utmerkelsen. Denne ble delt ut for tiende gang og tilfalt i 2014 RR J 
Klackebos Sacke til Mats Olsson og INT N UCH SE UCH  N J(D)CH NORDV-10 NV-13 Iris til Geir 
Holden. Denne ble delt ut for tiende gang. 
 
Det er et godt samarbeid mellom avlsrådet i Norge og i Sverige med jevnlig kontakt. 
 
  
Enebakkneset 31.12.2014  
For Avlsrådet  
Geir Holden /s/ 
  


