Årsrapport fra avlsrådet 2003
Avlsrådet ble valgt av Hovedstyret våren 2003 og har i perioden hatt følgende
sammensetning:
Leder og saksbehandler langhår:
Sekretær og saksbehandler alle dverg og kanin:
Saksbehandler korthår:
Saksbehandler strihår:
Dommermedlem ekstriør:
Dommermedlem bruksprøver:
Valpeformidling:

Eva A-W Ellingsen
Vera Vestby
Olaf Olsen
Marianne Nilsen
Wenja Rui
Vidar Husås
Anne Croff

Møter, deltagelser m.m.
Det har vært avholdt 1 avlsrådsmøte. I tillegg har avlsrådet og Hovedstyret hatt kontakt pr.
telefon og mail. Eva A-W Ellingsen representerte NDF på Dansk Gravhundeklubbs
oppdretterseminar i Odense i Danmark 25. og 26. januar 2003. I forbindelse med Nordisk
vinnerutstilling for dachshunder i Danmark i sommer ble det arrangert et nordisk
samarbeidsmøte hvor representanter fra samtlige nordiske dachshundklubber deltok. Fra
Norge deltok Wenja Rui og leder av Hovedstyret Bjørn G. Pettersen.
NDFs hjemmesider
Etter at NDF fra 2002 har tilbudt sine medlemmer å legge ut valpekull og hannhunder til avl på
NDFs hjemmesider har disse sidene fått stadig bedre respons. Nytt er nå at også nordiske
oppdrettere kan annonsere sine valpekull dersom de er medlem av NDF (dog etter de vedtatte
retningslinjene utarbeidet av avlsrådet i 2002)
Oppdretterseminar
I samarbeid med hovedstyret arrangerte vi oppdretterseminar 15. mars 2003 på Scandic
Hotell Triaden på Lørenskog utenfor Oslo.
Tema:
Utfordringer i avlsarbeid og avlsplanlegging.
Ryggproblematikk/prøveprosjekt (dette falt bort pga. tidsmangel, men ble tatt opp på den
påfølgende klubbledersamlingen).
Det arbeides med planlegging av et nytt oppdretterseminar den 20. mars 2004 på Garder
Kurs- og Konferansesenter på Gardermoen i forbindelse med Klubbledermøtet.
DogWeb
DogWeb har i 2003 fungert tilfredsstillende og gir god oversikt i forhold til stamtavler,
registreringer, øyelysninger og lignende Fra nyttår får alle direkte medlemmer av NKK gratis
tilgang til DogWeb, dog med unntak av eieropplysninger.
Innformasjons-/opplysningsarbeid:
Avlsrådet ser det fortsatt som en av sine viktigste oppgaver å drive informasjonsvirksomhet av
betydning for avls- og oppdrettsarbeid. Derfor deltok avlsrådsleder på DGKs oppdretterseminar
i Odense i Danmark (helgeseminar siste uke i januar) og brakte et fyldig referat fra dette i
både Dachshunden 1/2003 og på NDFs hjemmeside. Likeledes ble det laget referat fra NDFs
oppdretterseminar 15. mars på Triaden som ble publisert i Dachshunden 2/2003 og på NDFs
hjemmeside. Vi håper at medlemmer som ikke har hatt anledning til å delta på den måten kan
få del i informasjonen
Etter ønske fra RS-2002 offentliggjøres nå alle registrerte dachshundkull i Dachshunden. Disse
baserer seg kun på registreringer fra NKK. Oppdrettere som er sene med å sende inn sine
registreringer hindrer derved en effektiv formidling av denne informasjonen.
(Registreringer er også nå løpende tilgjengelig for alle som er tilknyttet DogWeb).

Ryggprosjektet m.m.
Prøveprosjektet med røntgenundersøkelse av ryggsøylen på dachshunder har gått tregt.
Til tross for at samtlige klubbledere på klubbledermøte i mars samtykket i at prøveprosjektet
burde fortsette og gikk inn for å stimulere til ryggrøntging i egen klubb har det pr. 31.12.03
kun vært foretatt 35 ryggrøntgenundersøkelser av dachshunder. Av disse er 23 innenfor riktig
alder (2-3 ½ år) mens 12 enten var for unge eller for gamle. Svært få strihår er ryggrøntget
tiltross for at dette er den største populasjonen.
Tallmaterialet pr. dags dato er for lite til å danne seg et bilde av rygghelsetilstanden til norske
dachshunder og NDF og vet. Øyvind Stigen er innstilt på å fortsette prosjektet.
Samarbeidet med de andre nordiske dachshundklubbene er godt og de årlige
samarbeidsmøtene i forbindelse med nordiske Dachshundvinnerutstilling er nå blitt en
tradisjon.
Økonomi:
Avlsrådets utgifter fremgår av NDFs regnskap.
Helse/diagnose:
HD-undersøkelse:
KN
1 u.a.

LN
1 u.a.

SN
2 u.a.

Øyenlysninger:
KN:
19 stk. er øyenlyst, 1 med anm.
Bakre polkatarakt, Ulle’s Fridtjof 23410/01 (Ch Askmadens Hälge - Agnes11795/96)
KDV:
2 stk. er øyenlyst, begge uten anm.
LN:
39 er øyenlyst, alle uten anm.
LDV:
33 stk er øyelyst, 1 med anm.
PRA, Geitryggens Laffen 26792/94 (Geitryggens Balder - Geitryggens Leila)
SN:
31 er øyelyst, 1 med anm.
Utbredt katarakt, Reeo Truls 02008/02. (Reeo Ragnarokk - Reeo Lisa)
Forespørsler:
Det har vært lite forespørsler om avlsråd fra tispeeiere i 2003. Dette ser vi i sammenheng med
at stadig flere hannhunder legges ut på NDFs hjemmesider til avl, samtidig som mulighetene
til å orientere seg på andre hjemmesider og forskjellige former for "resultatservice" har blitt
betydelig bedre (bl.a. resultater publisert på NDFs hjemmesider). Alle hannhunder som står
oppført på NDFs hjemmeside og de avlsrådet foreslår skal ha tilfredsstillende
øyelysningsattest.
Avlsrådet har vektlagt tispeeierens ønsker når vi har foreslått hannhunder.
LN:
Innkomne forespørsler til følgene tispe:
Amaritas Kar-Ina 23833/99 (NVCh NUCh Amaritas Sebbe Ikaros - Amaritas Red Baby Ink)
Foreslåtte hannhunder:

INT N S U(v)Ch AC Junior 11034/98 (Ch AC-Milan – Østbo’s Jacqueline)
NUCh Burre 21864/98 (Mounts Fido- Tysvær’s Ayla)
NUCh NVCh Galaxie Dobe’s Tiger by the Tail 09572/98 (Acsel – Ch Østbo’s Itz i Nor)
N SUCh Ra-King-Oliver 04608/00 (Bergsbakkens Rico – Ch Ørnbergets Veronika)
Sørils FZ- Kosmos-Jungmann 09936/01 (Ch Sørils CD-Ferdinand - Ch Zirita)
Østbo’s Dustin 01464/00 (Ch MZ-Dolman - Østbo’s Jossie)
Langhår Dverg:
Innkomne forespørsler til følgene tisper:
La Sombra 2313335/01 (Ch Foxfoot Poco de Todo - Pia)
Lady 20894/00 (Ch Harlekin von der Humboldtruh - Arja)
Foreslåtte hannhunder:
Carmik’s X-Mikke 21711/00(CH Harlekin v d Humboldtruh - Carmik’s Troya)
Freckle-Face Baldric Fin40725/01 (Nordv Amleto della Canterana - Freckle-Face Gitane)
NVCh Storfoten’s Just Chico 22724/98 (CH Harlekin v d Humboldtruh - Grynet av Lee Armand)
Storfoten’s Yasmir 02355/02(CH Mikke av Rustbøle – Storfoten’s Jasmin)
Vondox Milky Way FCA31113 (CH Bronia Daemon - Vondox Surprise)
NS UCh NVCh Geiteryggen’s Biko (Geiteryggen’s Fabian –Ramzo’s LHD Belinda Let it Be Me)
Kamerun av Lee Armand 21705/00(Galaxie Dobe’s Ciciye Apache - Ghia av Le Armand)
SN:
Innkommet forespørsler til følgende tisper:
A-Cindy 05075/99 (Ch Veidemann’s Cox-Perazzi’s Kaisa)
Akki’s BS Julia 17239/98 (Ch Akki’s Balder –Akki’s JP Sima)
Foreslåtte hannhunder:
Saken er ikke ferdigbehandlet .
Registreringer:
KN:
I perioden 01.01.03 til 31.12.03 er det registrert 41 kull/importer.
KDV:
I perioden 011.01.03 til 31.12.03er det registret 2 kull/importer
KKA:
I perioden 01.01.03 til 31.12.01.er det registrert 0 kull/importer
LN:
I perioden 01.01.03.til 31.12.03. er det registrert 42 kull/importer
LDV:
I perioden 01.01.03 til 31.12.03 er det registrert 52 kull/importer
LKA:
I perioden 01.01.03. til 31.12.03. er det registrert 15 kull/importer
SN:
I perioden 01.01.03.til 31.12.03 er det registrert 103 kull/importer
SDV:
I perioden 01.01.03 til 31.12.03 er det registrert 7 kull/importer

SKA:
I perioden 01.01.03 til 31.12.03 er det registrert 1 kull/importer
Valpeformidler:
Det er formidlet 173 valpekull.
Eva A-W Ellingsen
(sign.)

Vera Vestby
(sign.)

Marianne S. Nilsen
(sign.)

Wenja Rui
(sign.)

Vidar Husås
(sign.)

Olaf Olsen
(sign.)

