Årsrapport fra avlsrådet 2007
Avlsrådet har i perioden hatt følgende sammensetning:
Sekretær og saksbehandler alle dverg og kanin samt langhår :
Dommermedl. ekstriør og saksbehandler strihår:
Dommermedl. ekstriør og saksbehandler korthår:
Valpeformidling:

Vera Vestby
Wenja Rui
Steinar Waage
Sølvi Eriksson

Møter, deltagelser m.m.
Avlsrådet og hovedstyret har i perioden hatt 3 avlsrådsmøter samt samarbeid og kontakt pr. telefon
og mail.
Det årlige Nordisk samarbeidsmøtet i forbindelse med nordisk Dachshundvinnerutstilling var i år
lagt til Knutenborg Safaripark i Maribo, Danmark, 17. til 19. august 2007. Fra NDF Forbundsstyre
deltok forbundsleder Bjørn Pettersen. Fra avlsrådet stilte Wenja Rui og Vera Vestby. Referat fra
møtet er satt inn i Dachshunden. Neste års samarbeidsmøte blir i Finland i forbindelse med
Jubileumsutstillingen.
NDFs hjemmesider
NDF har fra 2002 tilbudt sine medlemmer å annonsere hvalpekull og hannhunder på NDFs
hjemmesider. Alle valpekull som nå blir innmeldt til valpeformidler, blir også lagt ut på NDFs
hjemmeside. Dette er blitt et effektivt supplement til tradisjonell valpeformidling og avlsråd.
Informasjons-/opplysningsarbeid
Avlsrådets viktigste oppgave er å drive informasjonsvirksomhet av betydning for avls- og
oppdrettsarbeid. Derfor publiseres aktuelle artikler og kurs/seminarreferater hvor
avlsrådsmedlemmer har deltatt både i ”Dachshunden” og på NDFs hjemmeside.
Foruten tradisjonelle forespørsler om avlsråd i forbindelse med paring, får vi også mange andre
henvendelser fra enkeltpersoner. Annonsene i ”Jeger, Hund og Våpen” har også resultert i
henvendelser til avlsrådet fra ikke-medlemmer. Flere av disse har både fått stilt ut sine tisper,
øyelyst dem og meldt seg inn i NDF når de blir oppmerksomme på hjelpen og fordelene de oppnår
med dette.
Aktuelle saker
Cord1 (dette er en form for PRA):

NDFs avlsråd har vært i kontakt med professor Ellen Bjerkås. Gentestene viser at nedarving av
Cord1 ikke følger det mønsteret som vi trodde.
Usikkerheten og en økende interesse for hårlagskrysning for å ”avle seg vekk fra problemet” har
gjort at vi har fremlagt følgende forslag for NDFs styre:
Hårlagskrysningsforbud innføres inntil vi får kartlagt om Cord1 følger alle hårlag (hittil er Cord1
påvist kun på kort- og langhårs dverg).
Dette vil vi gjøre for å unngå spredning mellom hårlag. Kun Norge tillater i dag hårlagskrysning.

Vi har fått saken i retur med ønske om en utredning fra avlsrådet om konsekvensene av Cord1.
Avlsrådet har på ny vært i kontakt med Ellen Bjerkås som skal sende en faglig anbefaling.
Ryggprosjekt 2007:

Prosjektet er nå fullført i forhold til antall hunder. 100 hunder er undersøkt, det anbefalte minimum.
Vi har et problem med dachshund. Vi vet at ryggproblemer er arvelige og vi vet at økt antall
forkalkninger øker risiko for ”taxforlamning”.
Hva gjør vi? Saken er sendt fra avlsrådet til styret i NDF, med anbefaling om å følge de andre
nordiske lands strategi om å lage en avlsindeks felles for de nordiske land. NDFs styre har sendt
saken videre til NKKs Sunnhetsutvalg for vurdering.
Økonomi
Avlsrådets utgifter fremgår av NDFs regnskap.

Helse/diagnose
Ryggprosjektet:

Prøveprosjektet med ryggrøntging har fortsatt i 2007. Pr. 31.12.07 var 102 hunder røntget, se info i
tabellen nedenfor. I forhold til populasjonen er det røntget få korthåret standard og strihåret
standard.

Hårlag/størrelse

Riktig alder
2 – 3,5 år

Eldre/yngre

Sum

Ingen
forkalkninger

Med
forkalkninger

Korthår standard
Korthår dverg/kanin

11
6

3
0

14
6

6
0

8
6

Strihår standard
Strihår dverg/kanin

16
9

0
0

16
9

9
3

7
6

Langhår standard
Langhår dverg/kanin

29
22

6
0

35
22

12
7

23
15

Sum

93

9

102

37

65

Tabell 1: Ryggrøntgede dachshunder i Norge pr. 31. desember 2007

HD røntgen:
Korthåret Standard:

2 stk. uten anm.
Strihåret Standard:

6 stk.uten anm.

Øyelysninger:
Korthåret Standard:

32 stk. er øyelyst uten anm.
Korthåret Dverg:

3 stk. er øyelyst, uten anm.
Langhåret Standard:

42 er øyelyst, 1 med anm.
Katarkt: Østbo's Maxwell 21202/00
(Romanicas Chaplin S52506/97 - Østbo's Tacseljolly 24317/96)
Langhåret Dverg:

46 stk er øyelyst, 2 med anm.
Katarakt: Braja Roero Superiore 18583/05
(Galaxie Dobe's Xray 20886/00 - Ditrix Supreme S29432/2002)
Katarakt: Lazibasin Beloved Tequilas Bambi 04734/05
(Kamerun Av Lee Armand 21705/00 - Laziba Av Lee Armand 02387/01)
Langhåret Kanin:

9 stk er øyelyst uten anm.
Strihåret Standard:

61 er øyelyst, 2 med anm.
Katarakt: Zabala 05968/04
(Heiatorpet's Colt 04740/01 - Mira 06811/98)
Katarakt: Pei Fang Sophie 08760/04
(Havfruen's G-Sophus 03025/96 - Eiarø Baccara S17172/99)
Strihåret Dverg:

12 er øyelyst uten anm.
Strihåret Kanin:

4 er øyelyst, 1 med anm.
Katarakt: Wervest's Luna 15734/06
(Stallyktans Uno S31553/2002 - Wervest's Mandy 23514/01)
Forespørsler
I år er det formidlet anbefalinger til 3 tisper.
Avlsrådet har vektlagt tispeeierens ønsker når vi har foreslått hannhunder.
Valpeformidling
Sølvi Eriksson har fungert som valpeformidler i hele 2007.
I 2007 har det vært formidlet totalt 97 kull, mot 103 kull i 2006.
Fordelingen på raser har vært som følger:
Langhår kanin
Langhår dverg
Langhår standard
Strihår kanin
Strihår dverg
Strihår standard
Korthår kanin
Korthår dverg

3
20
19
0
8
36
0
2

Korthår standard

9

Pr 31.12.07 står følgende kull inne i formidlingen ( disse inngår ikke i tallene ovenfor):
Langhår kanin
Langhår standard
Strihår dverg
Strihår standard
Korthår normal

0
0
0
0
1

Registreringer:
Registreringene i perioden 01.01.07 til 31.12.07 er basert på data fra DogWeb
Korthåret Standard:

54 kull/importer
Korthåret Dverg:

8 kull/importer
Korthåret Kanin:

4 kull/importer
Langhåret Standard:

54 kull/importer
Langhåret Dverg:

78 kull/importer
Langhåret Kanin:

17 kull/importer
Strihåret Standard:

106 kull/importer
Strihåret Dverg:

15 kull/importer
Strihåret Kanin:

3 kull/importer
Vera Vestby

Wenja Rui

Steinar Waage

(sign)

(sign)

(sign)

Sølvi Eriksson
(valpeformidling)
(sign)

