XI. Internationaler Leistungsvergleich für Alpenländische
Dachsbracken vom 7.-9.9.2018 in Weiden/Deutschland
Helgen 7. – 9. september 2018 ble den Internasjonale samlingen arrangert i Weiden, Tyskland.
Det var delegasjoner fra Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Slovakia og Norge.
Det var 5 hunder som var med på prøven og fredag ble det lagt ut spor. Prøven ble utført i henhold til
internasjonalt reglement og foregikk på lørdag.
Sporet var 1000 meter og det ble brukt 0,25 ltr blod. Max tid på sporet var 60 minutter. 50 meter fra sporet lå
dyret – en hjort – som hunden skulle spore opp og melde fra til eier.
I tillegg gikk det på slipp, oppførsel ved skudd og lydighet.
Alle 5 hundene fikk godkjent.
Terje fikk være med som meddommer og Ingeborg og Hanne var med og observerte. Det var interessant og
lærerikt.

Ekkehard Stockinger ønsket gjester og
deltagere velkommen.

Først var det en kort gjennomgang av hva som er
avlskriteriene i Tyskland.
Det ble spesielt fremhevet viktigheten av:
• Lav innavlsgrad
• HD-frie hunder
• Kombinasjoner ulike overgangsvirvler: Typ 0 x Typ 0
eller Typ 0 x Typ 1
• Kominasjoner NCL: NCL 0 x NCL 0 eller NCL 0 x NCL 1
• Ingen gjentatte parringer
• Hannhunder skal brukes max 3 ganger pr avlsår og max
8 ganger totalt
Fredag kveld var det foredrag av Roger Hörr om avlskonsept og genetisk database.

Det er laget en database der all informasjon om hundene
blir lagret. Denne er et godt hjelpemiddel for å finne
aktuelle avlskombinasjoner. Verein Dachsbracke
administrerer databasen.

Avlshunder i Tyskland blir nå gentestet for NCL.
Det er et samarbeid med universitetet i Bern, og blodprøvene blir der testet for blant annet NCL og epilepsi.
NCL står for Neuronal Ceroid Lipofuscinose og kalles gjerne i Norge for hjernesvinn. Dette er en sykdom med dødelig
utfall, og det er derfor viktig å ikke krysse to individ som er bærere av egenskapen.
For å samle mest mulig informasjon om rasen samlet, anbefaler styret i NADK at blodprøver som skal testes for NCL blir
sendt til Tyskland. Da får også Verein Dachsbracke kopi av prøveresultatet og vil legge dette inn i databasen.
Send også med foto av hunden av front (hode) og side (kropp), da det også foregår forskning på fargegenetikk i
samarbeidet som Verein Dachsbracke har med Uni Bern.
Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb anbefaler at de norske avlshundene blir gentestet. Ta kontakt med
nestleder@dachsbracke.no for mer informasjon.
Generelt er dachsbracken en veldig frisk hunderase, men det er likevel viktig å teste for og ta hensyn til for eksempel HD,
overgangsvirvel og NCL.

Peter Fickentscher, Terje Skalleberg og Ekkehard Stockinger

1. Plass til Erich Schmidt med Afra vom Saupurzel
2. Plass til David Krieg med Caramel vom Eybholz

Bilder: Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb, Klub Dachsbracke og
Verein Dachsbracke

