
ÅRSRAPPORT 2010 AVLSRÅDET FOR LUZERNERSTØVER 

  

AVLSRÅDET HAR BESTÅTT AV: 

Tom S. Braaten, Geir Holden, Ingar Hære og Knut Aaserud 

  

Det er avholdt 3 møter og flere telefonmøter gjennom året. 

  

Avlsrådet var til stede på fellesamlingen mellom svenske og norske ringen i 

Sverige. 

  

Har hatt ett møte med Luzernerringen, der møtte Tom S. Braaten og Ingar Hære. 

  

Har vært representert på RS og formannsmøte ved Ingar Hære. 

  

Det har vært en forbedring av valpeproduksjon i rasen. Vi hadde ti forespørsler 

om parringer. Vi fikk seks valpekull der det ble 26 valper. Det ble 12 tisper og 

14 hanner. To tisper var tomme og en valgte å ikke pare. Vi har et valpekull som 

ble født i april 2010 som ikke ble registrert før i januar 2011. 

  

Det ser ut som om vi kommer ut med ca det samme antall parringer i år som i 

fjor. Det kunne være ønskelig med noen flere parringer. Det er d3essverre 

vanskelig å få tispeeiere til å pare sine tisper. Det er en synkende etterspørsel på 

harehundvalper i alle raser, og mange er redd for å bli sittende igjen med valper. 

i fjor hadde vi en for liten valpeproduksjon i forhold til etterspørsel. 

  

Vi har i høst tatt ut hanner og satt inn nye hanner på hannhundlista. Vi ser at 

løshet på våre hunder holder seg på samme nivå som før. Vi ønsker å forbedre 

dette på sikt derfor vil fokus på dette bli i noen år framover. Når det gjelder 

jaktlyst ser det ut til at dette er tilfredsstillende i rasen, men en skal alltid prøve å 

forbedre dette. 

  

Vi ligger an til å ha ca 50 % premiering på EP-prøver og ca 69 % premiering på 

ÅP-prøver. Samlet ca i overkant av 60 %. Det har vært 11 hanner og 14 tisper på 

prøve sesongen 2010/2011. Når ikke alle ÅP/Separat dommermøter ikke er 

ferdige kan det bli forandring på dette. 

  

For Avlsrådet 

Ingar Hære /s/ 
 


