Avlsrådets årsberetning 2020
Avlsrådets sammensetning
Norsk Grand Danois Klubbs avlsråd har i 2020 bestått av Lisbeth Sørflaten Høgmo, Nora Skotaam,
Heidi Lund og Ida Nygaard (leder).

Avlsrådets hovedoppgaver
Det har blitt avholdt to møter i avlsrådet i løpet av 2020. Utover dette har mye av arbeidet foregått
på avlsrådets facebookgruppe.
I henhold til vedtak på årsmøtet i 2020 er det nå et krav om at foreldredyrene øyelyses for å få
registrert valper i Norsk Kennel Klub. Kravet trer i kraft 1. juni 2021 og gjelder i første omgang i tre år.
På denne tiden håper avlsrådet å få en indikasjon på tilstanden på øyehelsen til rasen.
På årsmøtet i 2020 ble det også vedtatt å videreføre vedtaket om avlsforbud for valper født i kull
hvor innavlsgraden er høyere enn 12,5%.
Avlsrådet har beregnet ny matadoravlsgrense. Matadoravl er definert som når en hund får mer enn 5
% av antall registrerte valper i rasen i en femårsperiode Siden tallet på registrerte valper har falt en
god del de siste årene, har også grensen for hvor mange valper en hund kan ha etter seg før det
regnes som matadoravl, falt. Den nye grensen sier at en grand danois, hannhund eller tispe, bør ikke
ha mer enn 14 valper registrert etter seg i sin levetid.
I 2017 kjøpte NGDK inn en rekke tester for gener som disponerer for magedreining. Testene ble tatt
av medlemmenes hunder mot at NGDK fikk tilgang til resultatet. I tillegg har også flere grand
danoiseiere sendt oss egne resultater. I 2019 gjennomførte vi en kort spørreundersøkelse om
magedreining blant disse hundene vi hadde resultater fra. Som et bidrag til forskingen på
magedreining ble svarene vi fikk inn (totalt 59 stykker) i begynnelsen av 2020 sendt til professor
Harkey (utvikleren av gentesten).
En del av medlemmene har benyttet tilbudet om refusjon på hjertetesting, og avlsrådet oppfordrer
medlemmene til å søke om refusjon etter at test er tatt. Det gis kr 500,- i refusjon på «Avlsutredning»
foretatt av veterinær tilknyttet Norsk forening for veterinær kardiologi. Hundens eier må være
medlem i NGDK, og det er mulig å søke refusjon for tu hunder per eier per år. (NB! Refusjonen er ikke
avhengig av resultatet av undersøkelsen!)

Kull registrert i 2020
Det ble registrert syv kull med grand danois hos NKK i løpet av 2020. Totalt ble det registrert 48
valper med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 6,9 valper per kull. Statistikken inneholder kullene
som er registrert i 2020, slik at noen av valpene som er med i statistikken er født i 2019 og det er
mulig det finnes valper som er født i 2020, men som ikke blir registrert før i 2021.

Av disse syv kullene hadde tre valpeformidling gjennom NGDK. Det var flere enn disse
kombinasjonene i 2020 som hadde valpeformidling gjennom NGDK, men kun disse tre resulterte i
valper. Merk at det ikke nødvendigvis er slik at de øvrige kullene ikke tilfredsstiller NGDKs krav til
valpeformidling, men det kan være at oppdretter ikke har søkt om valpeformidling gjennom klubben
eller at oppdretter ikke er medlem av klubben.
I disse syv kullene ble det benyttet 14 forskjellige hunder. Av de 14 hundene som ble benyttet var fire
av dem utenlandske, en fra Sverige, en fra GB, en fra Slovenia og en fra USA.
Fire av de syv kullene hadde innavlsgrad på 0 %. Gjennomsnittlig innavlsgrad lå på 1,24 %, hvilket er
en liten oppgang fra i fjor, men fortsatt meget akseptabelt.
Ingen av hundene benyttet i avl i 2020 er over den gamle grensen for matadoravl, men flere er over
den nye grensen, og disse hundene bør ikke ha flere avkom enn de allerede har.
Avlsrådet ber oppdretterne tenke nøye over hvilke hunder de benytter i avl og ikke kun se på sitt
eget oppdrett når de avler, men også på rasen som helhet. En hund som er over grensen for
matadoravl bør ikke brukes videre i avlen og avkom etter denne bør brukes sparsomt. Husk at
dette gjelder for tisper så vel som for hannhunder. Avlsbasen i Skandinavia er så pass liten at
oppdretterne også bør tenke over hvor mange valper hunden har registrert etter seg i de øvrige
Skandinaviske landene.
I det etterfølgende er kullene registrert i 2020 angitt. I de tilfellene der det ikke står oppført noe for
HD (hofteleddsdysplasi) eller AD (albueleddsdysplasi) er hunden enten ikke offisielt røntget eller den
er røntget i sitt hjemland, men resultatene er ikke registrert i NKKs database. Der hvor andre
helsetester er registrert i DogWeb er også disse angitt. Merk at det er mulig at ytterligere helsetester
på foreldredyrene er utført, men at dette ikke er registrert i DogWeb. Det er også angitt hvor mange
avkom hundene har i Norge totalt sett, merk at hundene kan ha flere avkom registrert etter seg i
utlandet. Kullenes innavlsgrad er hentet fra NKKs database DogWeb.

Født 03.03.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Nordic Giant v/ Lisbeth S. Høgmo
Valpene: 7 valper, 2 sorte og 3 harlekin hanner, 2 harlekin tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: S FIN UCH Kingsize Handsome Highlight (S) (sort, HD A, 7 avkom)
Kullets mor: Nordic Giant’s I’m A Knockout (harlekin, HD C, AD 0, øyelyst, hjertetestet, 7
avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 01.06.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Smalltall v/ Heidi Lund & Roger Sjølstad
Valpene: 2 gule tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: US GRCH US CH Hauer N Rockingdane’s Knight In Shining Armour (USA) (gul, 2
avkom)
Kullets mor: CIB NORD FIN UCH NORDJV-15 NORDV-19 Smalltall’s Gentle Touch (gul, HD A,
AD 0, øyelyst, hjertetestet, 10 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 04.08.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Mein Hertzchen v/Elisabeth Ommang
Valpene: 3 sorte og 1 harlekin hann, 4 sorte tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: Ravendane Sorceror (GB) (ingen helsetester, 8 avkom)
Kullets mor: Bumble Bee From Buggy Beetle (Slovenia) (sort, 8 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 08.08.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Smalltall v/ Heidi Lund og Roger Sjølstad
Valpene: 5 hanner og 3 tisper, alle gule
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: SE N UCH Opertunity’s Wise Man (gul, HD B, AD 0, øyelyst, hjertetestet, 14
avkom)
Kullets mor: CIB N SE UCH Smalltall’s Feel Good (gul, HD A, AD 0, hjertetestet, 15 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 12.09.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Tikitoo v/ Idun Huseby
Valpene: 2 gule og 2 tigrete hanner, 1 gul og 1 tigret tispe
Innavlsgrad: 5,6 %
Kullets far: SE N UCH Highesteem X-tra Special (tigret, HD A, AD 0, 12 avkom)
Kullets mor: N UCH Tikitoo’s Isabella (gul, HD A, AD 0, 6 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 22.09.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Noble Aristocrat v/Anja Ingeborg Kvamme
Valpene: 5 hanner og 4 tisper, alle gule
Innavlsgrad: 1,562 %
Kullets far: Noble Aristocrat There You Are (gul, hjertetestet, 16 avkom)
Kullets mor: Opertunity’s Done Kind Of Legal (gul, HD B, hjertetestet, 9 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 22.10.2020
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Gullbringen v/ Astrid S. Leren
Valpene: 2 gule og 3 tigrete hanner, 1 gul og 2 tigrete tisper
Innavlsgrad: 1,562 %
Kullets far: N FI UCH NORDV-17 Opertunity’s All I Want F Christmas (gul, HD B, 19 avkom)
Kullets mor: Opertunity’s Calling Sweeden (tigret, HD B, 8 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Importer
Fire grand danoiser ble i 2020 omregistrert i NKK fra utlandet. To hunder fra Sverige, en fra Slovenia
og en fra Ungarn.
1. Bubmle Bee From Buggy Beetle – sort tispe, født 21.02.2017, fra Slovenia

2. Helen of Coronita – tigret tispe, født 06.07.2019, fra Ungarn
3. Norlandia Danes René Lacoste – gul hann, født 14.042020, fra Sverige
4. Sjaman’s Quilla – merle tispe, født 09.05.2020, fra Sverige
Det er grunn til å tro at antall hunder importert til Norge, spesielt fra Sverige, er en god del høyere,
men disse hundene er ikke omregistrert i NKK.

Helsetesting
I oppsummeringen i DogWeb fremkommer kun HD, AD og øyelysninger. Hjertetester som blir
registrert i DogWeb fremkommer når man ser på hver enkelt hund, men dessverre ikke under
oppsummeringene. Derfor er ikke utførte hjertetester registrert i DogWeb tatt med i
oppsummeringen under.

HD-resultater:
15 hunder er røntget for HD i løpet av 2020.
Følgende hunder er røntget med grad A:
•
•

Black Jack & Blues Just Remember Me
Maxidan’s Dress Me Up Paper Moon
(DK)

•

Mix Grande’s Ozzy (S)

•
•
•

Opertunity’s Done Kind Of Legal
Opertunity’s Calling Sweeden
Smalltall’s Just For You

•
•

Smalltall’s Just Wait For Me
Smalltall’s Join The Team

Følgende hunder er røntget med grad B:
•
•
•
•

Black Jack & Blues Know My Beauty
Jättiläisen Peace Piparminttu (FIN)
Noble Aristocrat Custom Made Chanel
Opertunity’s All I Want F Christmas

Følgende hunder er røntget med grad C:
•
•
•

Black Jack & Blues Kiss For Dagotto
Ganteus Saint Franciskus (S)
Pinza’s Blue Wanna Be (DK)

AD-resultater:
11 hunder er røntget for albuleddsdysplasi i løpet av 2020, ti med grad 0 og en med grad 1.
Følgende hunder er røntget med grad 0:
•
•
•
•
•

Black Jack & Blues Just Remember Me
Black Jack & Blues Kiss For Dagotto
Black Jack & Blues Know My Beauty
Ganteus Saint Franciskus
Jättiläisen Peace Piparminttu

•
•
•
•
•

Noble Aristocrat Custom Made Chanel er røntget med grad 1.

Maxidan’s Dress Me Up Paper Moon
Mix Grande’s Ozzy
Smalltall’s Join The Team
Smalltall’s Just For You
Smalltall’s Just Wait For Me

Øyeresultater:
To under ble øyelyst i 2020.
•
•

Black Jack & Blues Just Remember Me – intet påvist
Smalltall’s Impress Me – intet påvist

Levealder og dødsårsaker
Avlsrådet takker alle som har rapportert inn dødsfall blant sine hunder og oppfordrer alle å melde fra
til klubben dersom de mister sin hund. Det å få beskjed om hunder som er døde og deres dødsårsak
er noe av det viktigste avlsrådet har å støtte seg på i sitt arbeide for helsen og med få innrapporterte
dødsfall sier deg seg selv at vi sliter med å få en god oversikt.
Avlsrådet har i 2020 fått melding om seks døde hunder, de to eldste ble begge syv år og den yngste
ett år. Dette gir et gjennomsnitt på 5,6 år, men det er dessverre så få hunder at tallet knapt nok gir
en pekepinn på den gjennomsnittlige levealderen.
I NKKs database DogWeb kan man registrere dødsfall med dødsårsak. I tillegg til å melde dødsfall til
avlsrådet, anbefaler vi også alle grand danois-eiere å registrere døde hunder hos NKK. På denne
måten hjelper du oss alle med å få en friskere rase! Det er også mulighet for veterinærer i samråd
med hundeier å registrere arvelige sykdommer i DogWeb. Vi oppfordrer alle å få gjort dette dersom
hunden har en alvorlig sykdom, da dette vil komme oppdrettere til gode i avlsplanlegging og til
syvende og sist hjelpe oss med å oppdrette friskere hunder!

Har hunden din gått bort eller fått en alvorlig sykdom? Vær så snill,
send en e-post til avlsrådet (avlsrad@ngdk.no) og registrer det i
NKKs database DogWeb. Ved å gjøre det er du med på å hjelpe oss
til å få en friskere rase!

