Referat fra
Avlskonferansen i Svenska Wachtehundklubben
Jönköping 11. April 2015
Tilstede fra Norsk Wachtelhundklubb:
Siv Sveindal
Elisabeth Sareisian
Inger Nina Farstad (referent)
Program:
1. Velkommen v/ledeer i SWK´s avlsråd, Elisabeth Kärnestam
2. Informasjon fra NWK
3. Informasjon fra Finska Wachtelhundklubben
4. Foredrag om sporing v/Jessica Åberg, leder i Scandinavian Working Dog Institute
(SWDI) – lunsj midtveis i foredraget.
5. Gjennomgang av SWK´s avlsrapport for 2014
6. Visning av hunder på SWK´s A-liste
Felles middag på kvelden
Konferansen samlet 80-90 personer og ca 30 hunder som skulle vises.

Informasjon fra Norsk wachtelhundklubb
Foredrag ved Siv og Inger Nina, som sammen viste en presentasjon med informasjon om
norske hunder tatt fra vår RAS. I tillegg oppsummerte vi data fra Helseundersøkelsen
som ble gjennomført i 2013, og vi redegjorde for utarbeidelsen av jaktprøvene og status
for disse. Dette vakte interesse og mange kommenterte at det var positivt å få vite
såpass mye om hva som skjer i Norge.
Presentasjonen er vedlagt.
Informasjon fra Finsk wachtelhundklubb
Fra Finland kom nyvalgt leder Roy Krook og nyvalgt leder for Avlsrådet Frida Broo. De
redegjorde muntlig for at situasjonen i Finland er svært lik den i Norge: de har
opppunder 250 hunder men for lav andel testes på jaktprøver. Mange hunder går i avl
uten merittering. I Finland finnes dog felthare og blant annet derfor har de hatt
etablerte jaktprøver allerede fra 2012. De testet i 2014 hele 15 hunder på jaktprøver og
tar gjerne imot ekvipasjer fra Norge om vi skulle være interesserte.
Om sporing
Foredraget om sporing ved Jessica Åberg kom i stand rett før konferansen grunnet at
tysk foredragsholder som skulle snakke om avl, ble syk og ikke kunne komme. Åbergs
foredrag var interessant og inneholdt mange tips om trening av hund både for sporing
og for andre ferdigheter. SWDI er en skandinavisk sammenslutning som arbeider for å
frambringe hunder spesialtrenet for ulike typer sporing; på rov-vilt, skadet vilt,
mennesker o.a. Man kan lese mer om deres virksomhet på www.swdi.se.
Lunsj – god stemning over temaet wachtelhund …

Avlsrapport 2014 fra Svenska wachtelhundklubben
Elisabeth Kärnestam gikk gjennom avlsrapporten og la fram oversikt over alle de
hanhunder og tipser som har hatt minst 20 valper eller minst 10 på unghundsprøve. Av
32 hanhunder har 11 avkom som skårer over middels på jaktprøvene (minst 50 poeng).
Arko vom Wildererstein og Wastel von Dreiannen har overlegent flest valper av
nålevende hanhunder, henholdsvis hele 77 og 67. Mens ettterkommerne etter Arko har
under gjennomsnitt (48.1 poeng) på jaktprøver og noen skuddberørte avkom, har
Wastels avkom godt over gjennomsnitt (54.6) på jaktprøvene og der hele 56 av de 67
valpene har gått prøven. Av Arkos 77 valper har kun 34 gått prøven; det skaper også
mindre sikkerhet rundt avkommets prestasjoner. Fire hanhunder har skuddberørte
avkom.
For tispenes del er det flere som har gode skår; av 25 som har flere enn 20 valper eller
minst 10 på jaktprøve har hele 15 avkom som skårer over middels. Antall valper per
tispe varierer fra 36 til 12, fordelt på fra 2 til 5 kull. Ingen har skuddberørte avkom.
Begge listene vil legges ut på SWK´s hjemmeside.
Gjennomsnittsalder for paringer er nå mellom4-6 for de fleste av handundene, og hver
handhund brukt i avl har 1.2 kull i 2014. Dette innebærer at man har vært flinke til å
spre avlen på flere individer og derved bidra til å bredde avlsbasen.
Elisabeth Kärnestam gjennomgår avlsberetning for 2014

Visning av hunder på A-listen
Hele 47 hanhunder og 63 tipser finnes på denne listen, men mange møtte ikke.
Visningen foregikk utendørs i deilig vær med solskinn. Elisabeth Kärnestam leste fra
hefte med presentasjoner av hanhunder og tisper. Hver fører fikk gå en runde og vise sin

hund, og den enkelte ble bedt om å kommentere hvordan hunden var som jaktkompis og
ellers. Elisabeth la vekt på å fortelle ikke bare om den enkelte hund men også dens
kullsøsken og kommenterte ofte på den enkelte hunds avlsindeks. På den måten fikk
hun fram at det er viktig å kjenne til prestasjoner og eventuell sykdom ikke bare på den
hund man ønsker pare, men også på dens nærmeste familie. Er det jevne resultater øker
sjansen for at de ønskete egenskaper nedarves.
Vi fikk se mange flotte hunder og stolte førere! Dessuten fikk vi se Wastel von
Dreiannen, som nå er 12 år og en veteran blant de parede hundene. Det var en
opplevelse for mange av de frammøtte!

Under middagen om kvelden ble det snakket om wachtelhund, avl, ønskede egenskaper
hos hundene, lov-verk, rov-viltforvaltning og diskutert felles probelmer mellom landene.
Det var første avlskonferanse med representanter fra hele tre land. Meningen var at
også Tyskland skulle vært representert men som redegjort ovenfor ble det
sykdomsforfall.
Mange uttrykte at økt samarbeid på tvers av landegrensene er positivt.
På vegne av Avlsrådet, NWK
15.04.2015
Inger Nina Farstad

