Avlsrådets årsberetning 2019
Avlsrådets sammensetning
Norsk Grand Danois Klubbs avlsråd har i 2019 bestått av Lisbeth Sørflaten Høgmo, Nora Skotaam,
Heidi Lund og Ida Nygaard (leder).

Avlsrådets hovedoppgaver
Det har blitt avholdt tre møter i avlsrådet i løpet av 2019. Utover dette har mye av arbeidet foregått
på avlsrådets facebookgruppe.
Av hovedoppgavene i avlsrådet i 2019 kan nevnes:

Arbeid med nye regler for valpeformidling
Avlsrådet har lagt ned en god del arbeid i nye regler for valpeformidling. Disse ble ferdigstilt i løpet av
2019 og et nytt søknadsskjema for valpeformidling ligger på NGDKs hjemmeside.

Hjertetesting
NGDK har vedtatt at fra og med 1. januar 2020 kan medlemmer søke om kr 500,- i refusjon på
«Avlsutredning» foretatt av veterinær tilknyttet Norsk forening for veterinær kardiologi. Hundens
eier må være medlem i NGDK, og det vil kun være mulig å søke refusjon for to hunder per eier per år.
Resultatene må sendes Avlsrådet før refusjon gis (NB! Refusjonen er ikke avhengig av resultatet av
undersøkelsen!)

Tester for gener som disponerer for magedreining
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 vært så imøtekommende å sende oss egne resultater. Totalt har vi tilgang til svarene på
62 gentester. I 2019 gjennomførte vi en kort spørreundersøkelse om magedreining blant disse
hundene vi hadde resultater fra. Vi fikk inn 59 svar, kun tre unnlot å svare.
I etterkant av spørreundersøkelsen har avlsrådet inngått samarbeid med professor Harkey
(utvikleren av gentesten) hvor vi i NGDK skal samle inn data for ham i et håp om at bidraget skal
kunne hjelpe ham videre i forskningen.

Diverse artikler
Veterinær Renate Sjølie har skrevet veterinærspalten i Stort Sett med temaer etter innspill og forslag
fra medlemmene.

Kull registrert i 2018
Det ble registrert syv kull med grand danois hos NKK i løpet av 2019. Totalt ble det registrert 42
valper med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 6,0 valper per kull. Statistikken inneholder kullene
som er registrert i 2019, slik at noen av valpene som er med i statistikken er født i 2018 og det er
mulig det finnes valper som er født i 2019, men som ikke blir registrert før i 2020.

Av disse syv kullene hadde tre valpeformidling gjennom NGDK. Det var flere enn disse
kombinasjonene i 2019 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 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
seks av dem utenlandske, to fra Danmark, to fra Sverige, en fra Finland og en fra USA.
Fem av de syv kullene hadde innavlsgrad på 0 %. Gjennomsnittlig innavlsgrad lå på 0,28 %, hvilket er
meget bra.
En av hannhundene og en av tispene benyttet i 2019 er med sine 21 avkom over grensen for
matadoravl.
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.
Da antall grand danois valper er falt drastisk i de siste årene, er matadoravlsgrensen kunstig høy.
Avlsrådet vil komme med en ny matadoravlsgrense i løpet av 2020.
I det etterfølgende er kullene registrert i 2019 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. 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: 07.11.2018
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Aimi Marita Nilsen
Valpene: 11 sorte valper, 5 hanner og 6 tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: Guldhøjs Storm (DK) (blå, 21 avkom)
Kullets mor: Big Ranger’s Queen Of All Klinger (S) (sort, 21 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født: 11.09.2018
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Noble Aristocrat v/ Anja Ingeborg Kvamme
Valpene: 6 valper, 3 tigret hann, 1 tigret og 4 gule tisper
Innavlsgrad: 1,562 %
Kullets far: N FI UCH NORDV-17 Opertunity’s All I Want f Christmas (gul, 11 avkom)
Kullets mor: Above All I’ll Double Your Bet (tigret, HD B, hjerte – ingen anmerkning, 6 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 28.02.2019
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Lulubelle v/Elisabeth Lærum
Valpene: 8 valper, 2 tigrete og 3 gule hanner, 1 tigret og 2 gule tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: FI UCH Heritage Hills'Texas Tycoon (FIN) (tigret, HD A, AD 1, 8 avkom i Norge)
Kullets mor: Lulubelle’s No Nonsens (gul, HD B, AD 0, 8 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 08.03.2019
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Opertunity v/ André Brun
Valpene: 3 blå valper, 1 hann og 2 tisper
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: Pinza’s Blue Wanna Be (DK) (blå, 8 avkom)
Kullets mor: Opertunity’s X-Tra Special Blue (blå, HD B, 8 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Nei

Født 31.05.2019
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Nordic Giant v/Lisbeth Sørflaten Høgmo
Valpene: 1 sort (platten) hann
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: US CH Chroma Let’sGetThisShowOnTheRoad (USA) (mantel, 1 avkom i Norge)
Kullets mor: N UCH NJV-16 Nordic Giant’s Image Of Snow (harlekin, HD A, AD 0, hjerte –
ingen anmerkning, totalt 1 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 10.09.2019
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Smalltall v/ Heidi Lund og Roger Sjølstad
Valpene: 7 gule valper, 2 hanner og 5 tisper
Innavlsgrad: 0,427 %
Kullets far: N SE UCH JWW-18 Smalltall’s Irresisteble (gul, HD C, AD 0, 7 avkom)
Kullets mor: N UCH Smalltall’s Good As Gold (gul, HD B, AD 0, Øye (EVECO) – intet påvist, 6
avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Født 13.09.2019
•
•
•
•
•
•

Oppdretter: Kennel Diamex v/ Johnny og May Britt Bjerkan
Valpene: 6 valper, 2 tigrete og 2 gule hanner, 1 tigret og 1 gul tispe
Innavlsgrad: 0 %
Kullets far: N SE UCH NV-11 Dal’z Lord Fred (tigret, HD A, 11 avkom)
Kullets mor: N UCH Highesteem Nova (gul, HD B, 6 avkom)
Valpeformidling gjennom NGDK: Ja

Importer
Ni grand danoiser ble i 2019 omregistrert i NKK. Fem hunder fra Sverige, to fra Danmark, en fra
Finland og en fra Storbritannia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tantallon New York At Vanmore – gul hann, født 08.10.2016, fra Storbritannia
Big Ranger’s Up To Date – sort tispe, født 31.10.2016, fra Sverige
Above All Np Third Time’s The Charm – gul tispe, født 12.10.2017, fra Sverige
Jutlander’s Attention Please – gul tispe, født 17.10.2017, fra Danmark
Maxidan’s Dress Me Up Paper Moon – gul tispe, født 04.07.2018, fra Danmark
Jättiläisen Peace Piparminttu – mantel tispe, født 24,03.2019, fra Finland
X-Foot’s Javelins Vikings Lagertha – gul tispe, født 31.05.2019, fra Sverige
Universe Of Dane’s Versarce – merle tispe, født 02.06.2019, fra Sverige
Norlandia Danes Solar Eclipse – gul hann, født 02.08.2019, fra Sverige
Sjaman’s Hefaostos – harlekin tispe, født 21.09.2019, 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
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-restultater:
20 hunder er røntget for HD i løpet av 2019.
Følgende hunder er røntget med grad A:
•
•
•

Smalltall’s Impress Me
Noble Aristocrat Too Bootylicious
Chill Giant’s Back In Black

•
•
•

Noble Aristocrat Custom Made Calvin
Tikitoo’s Immich
Tikitoo’s Isabella

•
•
•
•

Bøkeskogens Blue Betzy
Jutlander’s Attention Please (DK)
Ogusta Von Den Borkener Türmen (D)
Alec

•
•

Highesteem X-tra Precious
Tantallon New York At Vanmore (GB)

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

Lokeni’s Atlantis V Smalltall (USA)
Nordic Giant’s Image Of Snow
Galanthus Look At Me
Tikitoo’s High West
Highesteem Nova

Følgende hunder er røntget med grad C:
•
•
•

Bøkeskogens Black Babette
Bøkeskogens Black Boy
Nordic Giant’s I’m A Knockout

AD-resultater:
12 hunder er røntget for albuleddsdysplasi i løpet av 2019, alle hundene med grad 0.
Følgende hunder er røntget med grad 0:
•
•
•
•
•
•

Nordic Giant’s Image Of Snow
Galanthus Look At Me
Bøkeskogens Black Babette
Smalltall’s Impress Me
Bøkeskogens Black Boy
Bøkeskogens Blue Betzy

•
•
•
•
•
•

Nordic Giant’s I’m A Knockout
Highesteem X-tra Precious
Tantallon New York At Vanmore (GB)
Alec
Tikitoo’s Immich
Tikitoo’s Isabella

Øyeresultater:
Tre under ble øyelyst i 2019.
•
•
•

Highesteem X-tra Precious – intet påvist
Bøkeskogens Black Babette – ektropion påvist, distichiasis/ektropisk cilium grad mild
Smalltall’s Knowing Me Knowing You – persisterende pupillmembran påvist

Levealder og dødsårsaker
Avlsrådet takker alle som har rapportert inn dødsfall blant sine hunder og oppfordrer alle om 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 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
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!

