Årsberetning fra avlsradet
Avlsrådets sammensetning
Norsk Grand Danois Klubbs avlsråd har i 2017 bestått av André Brun, Lisbeth Sørflaten Høgmo,
Elisabeth Bugge Olsen, Heidi Lund og Ida Nygaard (leder).

Avlsrådets hovedoppgaver
Avlsrådet har i 2017 i hovedsak jobbet med helsetesting, regler for valpeformidling gjennom klubben
og informasjon i medlemsbladet og på nett. Heidi Lund, André Brun og Ida Nygaard deltok på NKKs
avlsrådsseminar i januar 2017.

Test for gener som disponerer for magedreining
I 2016 kom en gentest for gener som disponerer grand danois for magedreining. Avlsrådet gikk til
innkjøp av 50 tester som medlemmene kunne få søke om å benytte seg av mot at medlemmet holder
avlsrådet oppdatert på hundens helsetilstand når det gjelder mage-tarm. I tillegg har en del
medlemmer selv tatt test på sin hund og sendt resultatet til avlsrådet. Totalt har vi fått inn testsvar
på 52 hunder. Av disse 52 hundene er det kun ni stykker som ikke har noen av allelene som
disponerer for magedreining, mens resten har minimum ett allel. Alle hundene som har ett allel som
disponerer for magedreining har økt risiko for å få dette. Noen få hunder har alle tre allelene, mens
de fleste har et eller to. Kun fem av hundene har to alleler som disponerer for magedreining i samme
locus.
Merk at testen ikke sier spesifikt om hunden vil få magedreining eller ikke, men testen sier noe om
hunden er i en høyrisikogruppe for magedreining. Det er allikevel verdt å merke seg at selv for
hunder som ikke er i høyrisikogruppen for magedreining vil risikoen for å få det være på omlag 20 %.

Hjertetesting
I samarbeid med veterinær Katarina Storeli hadde NGDK tilbud om hjertetesting i forbindelse med
minneutstillingen i Drammen 2. september. NGDK sponset leie av utstyr og lokaler slik at
medlemmene fikk undersøkelsen til kun kr 2750,-.

Diverse artikler
Veterinær Renate Sjølie har skrevet veterinærspalten i Stort Sett med temaer etter innspill og forslag
fra medlemmene.
Avlsrådet har også publisert følgende artikler i medlemsbladet:






«BSI – Breed spesific instructions» - Stort Sett nr 1 2017
«Magedreining - gentest» - Stort Sett nr 2 2017
«Gentest din grand danois for gener som gir økt risiko for magedreining» - Stort Sett nr 2
2017
«Valg av valp» - Stort Sett nr 2 2017
«Bruk av bur» - Stort Sett nr 3 2017

Kull registrert i 2017
Det ble registrert 13 kull med grand danois hos NKK i løpet av 2017. Totalt ble det registrert 67 valper
med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 5,2 valper per kull. Statistikken inneholder kullene som er
registrert i 2017, slik at noen av valpene som er med i statistikken er født i 2016 og det kan være
valper som er født i 2017, men som ikke blir registrert før i 2018.
Av disse 13 kullene hadde seks valpeformidling gjennom NGDK. Det var flere enn disse seks
kombinasjonene i 2017 som hadde valpeformidling gjennom NGDK, men kun disse resulterte i valper.
Merk at det ikke nødvendigvis er slik at de øvrige kullene ikke tilfredsstiller NGDKs krav for
valpeformidling, men det kan være at oppdretter ikke har søkt om valpeformidling gjennom klubben
eller at oppdretter ikke er medlem av klubben.
I disse 13 kullene ble det benyttet 26 forskjellige hunder. Av de 26 hundene som ble benyttet var ni
av dem utenlandske, seks fra Sverige, to fra Danmark og en fra USA.
Fem av de 13 kullene hadde innavlsgrad på 0 %. Gjennomsnittlig innavlsgrad lå på 2,5 %, med
høyeste koeffisient på 10,6 %.
En av tispene benyttet i 2017 er med sine 25 avkom over grensen for matadoravl som er på 25
avkom.
Avlsrådet ber oppdretterne tenke nøye over hvilken hannhund 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 skal ikke brukes videre i avlen og avkom etter denne bør brukes sparsomt.
I det etterfølgende er kullene registrert i 2017 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. Det er også angitt hvor
mange avkom hundene har i Norge totalt sett. Kullenes innavlsgrad er hentet fra NKKs database
DogWeb.

Født: 15.05.2016







Oppdretter: Kennel Finlandia v/Frank Pettersen
Valpene: 1 gul hann
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: Diplomatics Mel Brooks (S) (gul, totalt 4 avkom i Norge)
Kullets mor: N UCH Smalltall’s Call Me The Hot Girl (gul, HD A, totalt 4 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født: 25.09.2016







Oppdretter: Kennel Highesteem v/ May-Britt Karlsen og Thomas Holmen Sopp
Valpene: 2 gule hanner
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: N UCH Highesteem Payback Time (gul, totalt 14 avkom i Norge)
Kullets mor: Max Factor Young Lust (S) (sort etter harlekinlinjer, totalt 2 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 27.11.2016







Oppdretter: Kennel Liberline v/Wenche Kjellbakken Kristiansen
Valpene: 2 gule tisper
Innavlsgrad: 2,251 %
Kullets far: SE N UCH NV-15 Ganteus Alfa Americano Il Decimo (S) (gul, HD A, AD 0, totalt 2
avkom i Norge)
Kullets mor: SE N UCH Liberline’s A Love To Hot And Joy (gul, HD C, totalt 2 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 29.12.2016







Oppdretter: Kennel Tikitoo v/Idun Huseby
Valpene: 9 gule valper, 7 hanner og 2 tisper
Innavlsgrad: 8,722 %
Kullets far: N SE UCH NV-17 Tikitoo’s Ferrari (gul, HD A, totalt 9 avkom i Norge)
Kullets mor: Tikitoo’s Grand Maison (gul, totalt 9 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 31.01.2017







Oppdretter: Kennel Galanthus v/Elin Aalberg
Valpene: 2 sorte valper, 1 hann og 1 tispe
Innavlsgrad: 2,393 %
Kullets far: N UCH Tallchief’s Black Adder Leon (sort, HD A, totalt 6 avkom i Norge)
Kullets mor: Galanthus Head’s Up (gul, HD B, totalt 2 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 01.04.2017







Oppdretter: Kennel Black Jack & Blues v/ Merete Jørvum
Valpene: 7 valper, 1 blå og 2 sorte hanner, 1 blå og 3 sorte tisper
Innavlsgrad: 1,028 %
Kullets far: Horsebjerg No Doubt About It (DK) (blå, totalt 7 avkom i Norge)
Kullets mor: Black Jack & Blues Elma Emerald Eye (sort, HD B, AD 0, totalt 16 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 20.04.2017







Oppdretter: Kennel Noble Aristocrat v/ Anja Ingeborg Kvamme
Valpene: 13 valper, 3 gule hanner, 3 gule og 7 tigrete tisper
Innavlsgrad: 6,891 %
Kullets far: Highesteem Here I Am (tigret, totalt 13 avkom i Norge)
Kullets mor: Above All I’m Bootylicious (S) (gul, totalt 25 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 06.05.2017




Oppdretter: Kennel Smalltall v/ Heidi Lund og Roger Sjølstad
Valpene: 6 gule valper, 1 hann og 5 tisper
Innavlsgrad: 0,586 %





Kullets far: SE N UCH Opertunity’s Wise Man (gul, HD B, AD 0, totalt 6 avkom i Norge)
Kullets mor: N UCH Smalltall’s Embrace Me (gul, HD A, AD 0, totalt 6 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 06.06.2017







Oppdretter: kennel Bravo’s Big v/ Trond Sverre Tronsmoen
Valpene: 9 valper, 3 gule og 3 tigrete hanner, 3 tigrete tisper
Innavlsgrad: 10,582 %
Kullets far: Highesteem Hard Candy (tigret, totalt 10 avkom i Norge)
Kullets mor: Bravo’s Big Adorable Athene (gul, 10 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 06.07.2017







Oppdretter: Kennel Bøkeskogen v/ Laila Houeland
Valpene: 5 valper, 1 sort hann, og 2 sorte og 2 blå tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: Sekila’s Colonel Charming (sort, totalt 5 avkom i Norge)
Kullets mor: Boarhunters Cundy Crush (S) (blå, HD B, AD 0, 5 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 23.07.2017







Oppdretter: Kennel Opertunity v/ André Brun
Valpene: 1 tigret hann
Innavlsgrad: 0,146 %
Kullets far: NORD UCH DKV-14 EUW-15 DKW-14 The King And I Price Arthur (DK) (gul, HD A,
totalt 1 avkom i Norge)
Kullets mor: Opertunity’s Wild Berry (tigret, HD B, 1 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 26.07.2017







Oppdretter: Kennel Sekila v/ Ida og Dag Nygaard
Valpene: 2 sorte tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: US CH Hauerdane’s R U Talk’n To Me (USA) (sort, HD fri, totalt 2 avkom i Norge)
Kullets mor: N UCH Sekila’s Coupe De Coeur (blå, HD A, 3 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 01.08.2017







Oppdretter: Kennel Highesteem v/ May-Britt Karlsen og Thomas Holmen Sopp
Valpene: 8 valper, 2 sorte og 3 blå hanner, og 3 blå tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: Max Factor Depeche Mode (S) (sort etter harlekinlinjer, totalt 8 avkom i Norge)
Kullets mor: N UCH Highesteem She’s Got It (gul, 14 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Importer
Syv grand danoiser ble i 2017 omregistrert i NKK. Fire hunder fra Storbritannia, to fra Sverige og en
fra Danmark.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaydania Angel Eyes – gul tispe, født 10.10.2014, fra Storbritannia
Horsebjerg No Doubt About It – blå hann, født 04.03.2015, fra Danmark
Ravendane Sorceror – harlekin hann, født 22.09.2015, fra Storbritannia
Norlandia Danes Sputnik – gul hann, født 30.08.2016, fra Sverige
Vanmore Forget Me Not – gul tispe, født 15.09.2016, fra Storbritannia
Ravendane Grevling – sort hannhund, født 11.10.2016, fra Storbritannia
X-Foot's Neogen Nadelén – gul tispe, født 16.03.2017, 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 NKKs database.

Helsetesting
HD-restultater:
13 hunder er røntget for HD i løpet av 2017, dessverre flere med middels grad eller høyere. De fleste
av hundene som er røntget med diagnose grad D eller E er oppdrettet i utlandet, men det sier
uansett noe om viktigheten av å røntge hundene før de brukes i avl.
Følgende hunder er røntget med grad A:



Highesteem Admire Me
Oradea Place On Earth (Polen)

Følgende hunder er røntget med grad B:



Opertunity's X-tre Special Blue
Opertunity's Wise Man
Opertunity's Zuperb In Black




Nordic Giant's Hiawatha
Djurheden's Bentley Af Lise (S)



Denim Danes Nouvelle Vague V Bjb
(FIN)
Grandelux Game Of Love (S)

Ingen hunder er røntget med grad C.
Følgende hunder er røntget med grad D:




Highesteem Holy Shit I'm Hot
Grandinosa Darley (S)
Highesteem Whole Lotta Style

Følgende hund er røntget med grad E:


Grandinosa Eron (S)



AD-resultater:
10 hunder er røntget for albuleddsdysplasi i løpet av 2017, med unntak av en hadde alle hundene
grad 0.
Følgende hunder er røntget med grad 0:






Opertunity's Wise Man
Highesteem Admire Me
Highesteem Holy Shit I'm Hot
Grandinosa Darley (S)
Grandinosa Eron (S)






Denim Danes Nouvelle Vague V Bjb
(FIN)
Grandelux Game Of Love (S)
Nordic Giant's Hiawatha
Oradea Place On Earth (Polen)

Følgende hund er røntget med grad 1:


Djurheden's Bentley Af Lise (S)

Øyeresultater:
Totalt 3 hunder ble øyelyst i 2017:




Nordic Giant's Hey Freckles – intet påvist
Smalltall's Gentle Touch – intet påvist
Smalltall's Hard To Get - Distichiasis/Etropiske Cillier, grad mild

Levealder og dødsårsaker
Avlsrådet har i 2017 fått melding om 12 døde hunder i 2017. Gjennomsnittsalderen på disse hundene
var 5,2 år. Ingen av disse ble eldre enn 8,5 år. Av disse døde fire stykker av magedreining, to av
hjertesykdom og en av kreft i skjelettet.
Det har også blitt meldt inn flere hunder som døde i 2016 slik at totalt ble ti dødsfall innrapportert
med en gjennomsnittsalder på 7,7 år og ikke 5,2 som oppgitt i årsberetningen for 2016. Tre av disse
hundene som døde ble over ti år, eldste hunden ble 13 år.
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.
Det har nå kommet mulighet for å rapportere inn døde hunder i NKKs database DogWeb hvor man
også kan registrere dødsårsak. Avlsrådet anbefaler alle grand danois-eiere å registrere døde hunder
og på den måten hjelpe oss med å få en friskere rase! Det er også i løpet av året blitt 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 å
registrere det i NKKs database DogWeb eller sende en e-post til
avlsrådet (avlsraad@ngdk.no). Ved å gjøre det er du med på å
hjelpe oss til å få en friskere rase!

