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Avlsudvalget består af 3 personer der udpeges af Langhårsklubbens bestyrelse. Hvert andet år tages 

sammensætningen af avlsudvalget op til drøftelse på det førstkommende bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen , første gang i 2015. 

Avlsudvalget ønsker med et kommissorium at opstille en række kriterier for udvælgelsen af avlspartner i 

forbindelse med rådgivning om avl.   

Avlsarbejdet  skal bygge på ønsket om at fremelske og bevare de alsidige jagtbrugsegenskaber hos den 

Langhårede Hønsehund.  

Al avlsrådgivning skal ske på baggrund af Sundhed, Brugsegenskaber og Eksteriør i nævnte rækkefølge. 

Avlsudvalget skal opfordre til at opdrættere er kritiske ved valg af avlspartner til deres hund, det gælder 

både for han og tævehund. Det er afgørende at det er velafprøvede  hunde der indgår som avlspartnere i 

Dansk avl. 

Avlsudvalget ønsker gennem sit arbejde at præge avlen med den Langhårede Hønsehund udfra 

nedenstående punkter.   

 Avlsudvalget  ønsker gennem avlen at støtte og fremelske racens talent for jagt både før og 

efter skuddet, med lige vægt på begge dele. 

 Avlsudvalget  ønsker at præge avlen mod dresserbare, nervefaste og mentalt robuste hunde, 

der passer til Dansk jagt. En Langhåret Hønsehund skal kunne trives i en familie og samtidig 

løse alle opgaver på praktisk jagt og prøver. 

 Avlsudvalget skal forholde sig til tyske avlsregler og racestandard. Ved avl med tyske hunde 

har man gennem det tyske prøvesystem sikret sig, at de jagtmæssige egenskaber, 

temperament og eksteriør, lever op til racestandarden. 

 Der skal være særlig focus på stærke brugsegenskaber og  den harmoniske og afbalancerede 

psyke, som er racens kendetegn.. 

 

Forslag til avlshunde: 

 

 Avlsudvalget vil efter anmodning fra opdrætteren præsentere 3 forslag til egnede avlshunde. 

Det er dog altid den enkelte opdrætter der har ansvaret for egen avl!  

Ligeledes opfordres opdrættere til ved selvsyn at vurdere de hunde der foreslås til brug i 

avlen i Danmark.  

 I det tilfælde at hunde avlede af en af avlsudvalgets medlemmer indgår i en foreslået parring, 

er vedkommende medlem inhabil og kan ikke deltage i udvælgelsen af øvrige forslag til 

avlpartnere. 

 Avlsudvalget skal ved vurderingen af avlspartner, grundigt overveje hvilke hunde der type, 

brugs og eksteriørmæssigt passer sammen.  
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 En hanhund kan avlsanbefales max to gange, herefter vurderes afkommet af parringerne. 

Såfremt der ikke ses arvelige defekter eller andre uønskede egenskaber, kan den avls-

anbefales yderligere to gange. 

 Via den Danske og Tyske database vil man nøje gennemgå anerne bag hundene og undersøge 

om der skulle være kendte arvelige defekter i linjerne.  

 Der skal være særlig focus på arvelige defekter som HD, skudfølsomhed,  kryptocisme, 

tandfejl og f. eks. Hollandske aner med gen for gul pelsfarve, eller anden fejlfarvning. 

 

Avlsudvalget. 

 

 

 

 

 

 


