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Avelsverksamhet

Avelskommitténs sammansättning
Ledamöter: Göran Stamborg och Ulf Granberg
Avelsråd grosser münsterländer: Lena Gillstedt, Enköping, 2005-01-01--05-21
Avelsråd kleiner münsterländer: Lena Gillstedt, Enköping, 2005-01-01--05-21
Avelsråd korthårig vorsteh: Ulf Granberg, Holmsund, 2005-01-01--07-01, Rita Ohlson, Malung, 2005-
07-01--12-31
Avelsråd långhårig vorsteh: Kickan Hansson Ljusdal
Avelsråd strävhårig vorsteh: Anna Berg, Landskrona
Avelsråd ungersk vizsla, korthårig: Kristina Pettersson, Jönåker
Avelsråd ungersk vizsla, strävhårig: Kristina Pettersson, Jönåker

Valphänvisare:
Kleiner och grosser münsterländer: Mia Håkansson och Linda Westman
korthårig vorsteh: Carin Byström, Thomas Johansson och Ann-Helen Widen
långhårig vorsteh: Kickan Hansson
strävhårig vorsteh: Saila Suorsa, Gunilla Green, Claes Hemberg och Lena Johnsson
ungersk vizsla: Kristina Pettersson

Verksamhet
AvelsK har haft 1 möte och uppfödarträff i samband med Riksutställningen.
Avelsrådet för korthårig vorsteh har närvarit vid uppfödarträff , Riksutställningen, Norsk och
Svensk vinnarutställning samt vid svensk och norsk uttagningen till VM.
Avelsrådet för strävhårig vorsteh har närvarit vid uppfödarträff, Riksutställningen och vid flera
jaktprov och utställningar över hela landet.
Avelsrådet för ungersk vizsla korthårig har närvarit vid Riksutställningen samt deltagit i några
jaktprov. Information om utveckling av rasen och avelsläget har skriftligen delgivits alla aktiva
uppfödare med kennelnamn vid ett tillfälle under året. Arbete pågår mer eller mindre
kontinuerligt med att följa utvecklingen i våra grannländer och övriga Europa, samt att skapa
och vidmakthålla kontakter. Utöver detta arbetar avelsrådet för att se över möjligheterna att få
ökad kunskap om fler individer t ex beträffande jaktegenskaper, samt förslag till förbättringar
angående de rasspecifika delarna av hemsidan.

Grundläggande statistik - allmänt (fjolårets värden inom parentes)
Prov, provstarter
Under år 2005 genomfördes totalt 2.455 (2246) starter, varav vid särskilda prov 872 (784), och vid
delade ordinarie prov 1.583 (1.462). Antalet fältprov var totalt 118 (101), varav delade särskilda prov
58 (45), och delade ordinarie prov 60 (56). Av fältproven genomfördes på fjäll 423 (435), på fält 641
(562) och i skog 203 (153) starter.

Under året genomfördes totalt 1.035 (951) starter på eftersöksprov, varav särskilda prov 545 (549), och
ordinarie prov 490 (402). Antalet eftersöksprov var totalt 121 (115), varav särskilda prov 101 (94) och
ordinarie prov 20 (21).

Det har genomförts totalt 4 (5) ordinarie odelade prov med 142 (141) starter. Inga särskilda odelade
prov genomfördes.

Endast 1 (1) fullbruksprov, med totalt 6 (11) deltagande hundar, varav 1 (0) av hundras som inte
administreras av SVK, har genomförts.
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Under året genomfördes totalt 200 (240) starter på viltspårprov, varav 98 (144) med hundras som inte
administreras av SVK.

Totalt 16 (14) utställningar med sammanlagt 760 (612) deltagande hundar har genomförts.

Tabell I. Betyg och pris under år 2005, fördelat på olika raser

Ras 4 5 6 7 8 9 10
Starter

(n)
Pris

(n/%)
1. pris
(n/%)

Grosser münsterländer 1 0
Kleiner münsterländer 12 17 7 7 6 156 48/30,8 13/8
Korthårig vorsteh 44 88 100 104 41 7 1 782 373/47,7 132/16,9
Långhårig vorsteh 2 1 9 3/30 0
Strävhårig vorsteh 19 49 38 46 33 11 447 189/42,3 83/18,6
Vizsla korthårig 1 2 1 2 10 6/60 1/10
Tabellen visar att det varit ett aktivt år för korthårig vorsteh som har gjort över 30% fler starter än förra
året med ungefär samma nivå på andelen pristagare. Ungersk vizsla har mycket hög prisprocent men en
hund står för fyra av de sex prisen. För långhårig vorsteh har en hund erövrat två av de tre prisen.

Provtider, fågelkontakter mm
Den genomsnittliga provtiden vid ordinarie prov var 63 (65) minuter och vid särskilda prov 64 (69)
minuter. Provtid har inte noterats för 20 hundar vid ordinarie prov och för 5 vid särskilda prov.

Vid ordinarie prov stod en hund för i genomsnitt 0,9 (1,1) fåglar per provtillfälle, och stötte i
genomsnitt 0,7 (0,6) fåglar. Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,5 (1,3) stånd och 0,7 (0,8)
stötar. Motsvarande siffror för stånd var vid fältprov 1,3 (1,3), fjällprov 0,8 (0,9), skogsprov 1,2 (1,1),
och för stötar vid fältprov 0,8 (0,7), fjällprov 0,6 (0,6) respektive skogsprov 0,4 (0,3).

Mentalbeskrivningar
Under året har totalt 36 (67) hundar mentalbeskrivits, varav grosser münsterländer 2 (0), kleiner
münsterländer 9 (8), korthårig vorsteh 10 (28), långhårig vorsteh 0 (0), strävhårig vorsteh 13 (31) och
ungersk vizsla korthårig 2 (0).

II.A. Grundläggande statistik – grosser münsterländer

Registreringar (fjolårets värden inom parentes)
Under år 2005 registrerades 1 (1) svenskfödd kull med totalt 7 (6) valpar. Denna parning godkänd av
avelsrådet för aktuell ras. Härutöver registrerades 2 (2) importerade hundar.

Tabell II. Antal registreringar avseende svenskfödda hundar av rasen grosser münsterländer.
År för reg 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal kullar 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
Antal valpar 22 17 5 8 3 17 8 24 6 7
Valpar/kull 11 8,5 5 8 3 8,5 8 12 6 7

Jaktprov och egenskapsbedömningar
Av 1 start på fält av utländsk hund ledde 0 till pris.

Tabell III. Egenskapsvärden för grosser münsterländer.
Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion

2004 2,67 2,67 2,67 4,0 4,0
2005 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0


