
Avlskommisjon IHF  

 

Corsendonk, Belgia 28.09.19 kl 09.00-11.00 og 14.15 – 17.45 

 

 

1. Tapio Eerola ønsket velkommen og åpnet avlskommisjon. 

 

2. Saksliste: ingen tilføringer 

 

3. Møtebok avlskommisjon 2018 – ingen anmerkninger 

 

4. Presentasjon av mentaltest for å bli godkjent til avl.  

I år er det RZV, Tyskland, som viser film av sin ZTP. RZV har jobbet de siste 2 år 

med å videreutvikle sin test. De har overtatt flere momenter fra 

korning/funksjonsanalyse. 

 

5. IHF datasamling. 

De fleste land laster opp filer, men det fungerer ikke med en felles plattform hvor alle 

data kan hentes ut samtidig. 

Det er fortsatt stor utfordring for enkelte land å samle inn informasjon. Noen får veldig 

mye informasjon tilsendt, som for eksempel Finnland. Andre har samme utfordringer 

som vi har i Norge.  

Danmark har veldig god erfaring med å ha ett enkelt skjema på hjemmesiden som 

hundeeiere kan fylle ut. Dermed får de informasjon, selv om oppdrettere ikke er flinke 

til å sende inn. På facebook ble det annonsert, med henvisning til klubbens 

hjemmeside. Utprøvd nå i ett år, men veldig bra respons. 

Vedtak: alle medlemmer legger et tilsvarende skjema på sin side for å samle inn 

informasjon. 

 

6. Oppfølging av tidligere tema ved IHF møter: 

6.1 Lumbosacral overgangsvirvel:  

Har blitt oppdaget i forbindelse med HD røntgen i enkelte land. Hunden må røntge 

hele ryggraden for å få svar på det. Det er ingen anbefaling at dette nå utføres av 

alle hunder som HD røntges, men dersom det blir oppdaget oppfordres det til å 

innrapportere separat for å se om det er noe vi må rette oppmerksomheten på i 

framtiden. 

6.2 Informasjonsformidling fra Øst-Europa.  

Fungerer 

6.3 Samarbeid og synlighet av IHF 

Det finns flere aktive klubber, som ikke er tilsluttet FCI, i Europa. Oppdrettere har 

gått ut av klubber som avler innenfor FCI, og annonsere at de avler den gamle typ 

Hovawart. Det er mer vanlig å finne informasjon på nettet om hvem som driver 

oppdrett og hvem som har kull. 

Mange land opplever at IHF ikke er kjent, og at IHF burde være mer synlig. Dette 

for å motivere kjøpere til å velge en hund avlet innenfor IHF. Det dannes en 

arbeidsgruppe som skal jobbe med får å se hvordan IHF kan bli mer synlig. IHF 

må også kommer på Wikipedia. 

Men husk: IHF kan kun være bra, hvis de som er tilknyttet, jobber bra som en 

klubb i sitt land.  

 



7. Informasjon om avl fra IHF medlemmene: 

RZV: i 2018 554 valper, i 2019 455 valper så langt. I ett kull 5 blåe valper av 8. Flere 

kull med aortenstenose. 

Italia: 182 valper i 2018, 6 mnd gammel tispevalp døde av leukemi (moren en import 

fra Slovakia, faren er fra RZV) 

Norge: i 2019 3 kull med 22 valper og 7 importer, i 2019 så langt ett kull 8 valper og 2 

importer 

Danmark: 11 valper siden september 18, 10 importer 

Østerrike: i 2018 10 kull med 73 valper, 4 importer, 1 hjertefeil (valp døde med 3 

dager), 1 valp som er blind og har kort hale. I 2019 kun 2 kull så langt (en valp med 

haleknekk, en med kun en testikkel), men 4 tisper er parret nå og 5 kull er planlagt.  

Frankrike: 240 valper, 1 levershunt som ble operert (3 mnd siden). 3 dissident 

oppdrettere, en av dem har inntil 200 valper i året (diverse raser). Han eksporterer 

også allerede ved 8 uker. Spør også etter sæd i andre land. Henviser også til en 

dommer og oppdretter i polen for å få tak i sæd. 

USA: 3 kull i 2019, 5 importer 

Tsjekkia: i 2018 254 valper, ingen dissident oppdretter, ingen spesielle sykdomstilfelle 

England: i 2018 4 kull, 29 valper, 2 importer 

Nederland: i 2018 2 kull, 17 valper, i 2019 4 kull med 30 valper, 1 valp med feilfarge 

(grå), en med mørk blond uten opplysning. 

Canada: i 2018 2 kull, 10 valper, i det ene kullet kun 3 valper hvor en valp kun har et 

øre og de andre har underbitt. Tispa ble medisinert i drektigheten. I 2019 et kull med 

10 valper hvorav 7 valper var blond og 3 smt. 

Belgia: i 2018 ett kull, 7 valper. I 2019 1 kull med 9 valper.  

Finland: i 2018 140 valper, så langt 170 valper i 2019. I 2 kull ble det født grå valper 

(5 stk og 3 stk). Fra neste år av antageligvis mulig å gjør paringer med C hofter så 

lenge den andre har A hofter og har bra HD indeks. Jobbet aktiv med å få lav 

innavlskoeffisient, nå under 1% i 6 generasjoner. Mindre hypotyreose enn tidligere. 

Opplever en tendens til at oppdrettere bruker DM testing som marketing for å få solgt 

valper.  

Sverige: i 2018 94 valper, 10 importer. Hittil 9 kull. En tispe ett kull i 2018 med 5 

valper som fikk OCD, og i år ett kull hvor 2 valper fikk OCD. Det viser seg at tispa 

selv har OCD, uten at det ble oppdaget før hun fikk kull. En levershunt i år. Det jobbes 

med en ny mentaltest i svensk  

Russland: klubben har eksistert i 10 år, men er ikke tilknyttet til russisk kennel klubb. 

De ønsker å være selvstendig for å kunne holde fast ved sine tanker og ved egen 

mentaltest. Dermed er det heller aktuell å tilknytte seg IHF. 
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IHF representant 

 
 
 


