
Å rsberetning fra RÅS-komite en 

Norsk Grand Danois Klubbs komité for rasespesifikk avlsstategi (RAS) har i 2015 bestått av Ida 

Nygaard (leder), André Brun, Tina Figenschau Mosvold, Hege R. Tørressen og Lisbeth Sørflaten 

Høgmo (medlem siden september). 

Det er gledelig at flere har tatt HD og AD røntgen av hunden sin i 2015 enn i 2014 og 

røntgenresultater av hofter og albuer er svært bra. Selv om resultatene for rasens del er gode 

anbefaler vi fortsatt at alle grand danois-eiere røntger sin hund for AD og HD.  

Flere har rapporter om dødsfall på sine grand danoiser i 2015 enn i fjor. Dette setter RAS-komitéen 

stor pris på, men skulle gjerne ha sett at enda flere forteller oss eller styret når de har mistet sin 

hund. Vi ser også gjerne at dødsårsak rapporteres inn. Dette er viktig for å få kartlagt rasens levealder 

og de vanligste dødsårsakene på vår rase. Har vi ikke sikre statistikker på dødsårsaker er det også 

vanskeligere å forebygge de sykdommene som tar flest liv blant grand danoisene. 

Klubbens hjemmeside har i løpet av det siste året blitt oppdatert med ytterligere helseinfomasjon. 

De artiklene som Tina Figenschau Mosvold har skrevet til medlemsbladet Stort Sett de siste årene har 

blitt lagt ut på hjemmesiden og i tillegg er det skrevet en artikkel om magedreining som er trykket i 

Stort Sett og lagt ut på nett. 

Kull registrert i 2015 
Det ble registrert ni kull med grand danois hos NKK i løpet av 2015. Totalt ble det registrert 61 valper 

i 2015 med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 6,8 valper per kull. En del av kullene født i 2015 er ikke 

registrert før i 2016 og vil følgelig ikke komme med i statistikken før til neste år. Tilsvarende er en del 

kull født i 2014, men ikke registrert før i 2015 med i statistikken. Det er registrert 61 valper i 2015 

noe som er litt under det gjennomsnittlige registreringstallet i perioden 1991 – 2012 som er på 79,4 

hunder.  

Av disse ni kullene hadde to valpeformidling gjennom NGDK. Det var flere kombinasjoner i 2015 som 

hadde valpeformidling gjennom NGDK i 2015, men kun to av paringene med valpeformidling som 

resulterte i valper. Merk at det ikke nødvendigvis er slik at de øvrige syv 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 ni kullene ble det benyttet 16 forskjellige hunder. Av de syv hannhundene som ble benyttet 

var fem utenlandske hannhunder, tre fra USA, en fra Danmark og en fra Sverige. Alle de ni tispene 

var oppdrettet i Norge.  

Syv av de ni kullene hadde innavlsgrad på 0 %. Gjennomsnittlig innavlsgrad lå på 2,21 %, med høyeste 

koeffisient på over 17,5 %. En av hannhundene og en av tispene brukt i 2015 er over 

matadoravlsgrensen på 19 avkom. Grensen for matadoravl er beregnet ut fra årene 2008, 2009, 

2010, 2011 og 2012. 



I det etterfølgende er kullene registrert i 2015 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 hatt i Norge totalt sett. Kullenes innavlsgrad er hentet fra NKKs database 

DogWeb. 

Født: 18.10.2014 
 Oppdretter: Kennel Highesteem v/ May-Britt Karlsen og Thomas Holmen Sopp 

 Valpene: 12 valper, 4 gule og 3 tigrete hanner, 3 gule og 2 tigrete tisper 

 Innavlsgrad: 0 % 

 Kullets far: Northern Explorer De Casaarabal (USA) (tigret, totalt 21 avkom i Norge) 

 Kullets mor: INT NORD UCH Highesteem Play My Jazz (gul, HD A- fri, totalt 33 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 

Født: 22.11.2014 
 Oppdretter: Kennel Opertunity v/ André Brun 

 Valpene: 6 sorte valper, 2 hanner og 4 tisper 

 Innavlsgrad: 0 % 

 Kullets far: Mein Hertzchen's Gismo (gul, totalt 6 avkom) 

 Kullets mor: N UCH NJV-11 Opertunity’s Blue Rising Future (blå, HD B – fri, totalt 6 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 

Født 01.12.2014 
 Oppdretter: Kennel Paper Moon v/ Elisabeth Bugge Olsen og Arne Foss 

 Valpene: 4 valper, 1 gul og 1 tigret hannhund, 2 gule tisper 

 Innavlsgrad: 2,301 % 

 Kullets far: DK UCH Maxidan’s Pink Floyd (DK) (tigret, totalt 4 avkom i Norge) 

 Kullets mor: N UCH Paper Moon’s Billy Jean (gul, HD – A fri, totalt 4 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Ja 

Født 16.01.2015 
 Oppdretter: Kennel Finlandia v/ Frank Pettersen 

 Valpene: 3 valper, 1 tigret og 1 gul hannhund, 1 gul tispe 

 Innavlsgrad: 0 % 

 Kullets far: Diplomatics Mel Brooks (SE) (gul, totalt 3 avkom) 

 Kullets mor: N UCH Smalltall’s Call Me The Hot Girl (tigret, HD A – fri, totalt 3 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Ja 

Født 01.02.2015 
 Oppdretter: Kennel Highesteem v/ May-Britt Karlsen og Thomas Holmen Sopp 

 Valpene: 6 gule valper, 4 hanner og 2 tisper 

 Innavlsgrad: 17,566 % 

 Kullets far: N SE UCH Highesteem Feel Free To Stare (gul, HD A – fri, AD 0, totalt 17 avkom) 

 Kullets mor: N UCH Highesteem She’s Got It (gul, totalt 6 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 



Født 27.02.2015 
 Oppdretter: Kennel Smalltall v/ Heidi Lund og Roger Sjølstad 

 Valpene: 9 gule valper, 6 hanner, og 3 gule tisper 

 Innavlsgrad: 0,0 % 

 Kullets far: Myjons Yankee Clipper At Vanmore (USA) (gul, totalt 9 avkom i Norge) 

 Kullets mor: NORD N SE UCH Smalltall’s Believe In Me (gul, HD B – fri, totalt 18 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 

Født 02.05.2015 
 Oppdretter: Kennel Nordic Giant v/Lisbeth Sørflaten Høgmo 

 Valpene: 4 valper, 3 sorte hanner og 1 merle tispe  

 Innavlsgrad: 0 % 

 Kullets far: Windycity-orion's Guitar Hero (sort, totalt 12 avkom i Norge) 

 Kullets mor: N UCH Nordic Giant’s Echo Steps (harlekin, HD C – svak grad, AD – 0, totalt 4 

avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 

Født 09.07.2015 
 Oppdretter: Kennel Highesteem v/ May-Britt Karlsen og Thomas Holmen Sopp 

 Valpene: 9 valper, 1 tigret og 2 gule hanner, 3 gule og 3 tigrete tisper 

 Innavlsgrad: 0 % 

 Kullets far: Northern Explorer De Casaarabal (USA) (tigret, totalt 21 avkom i Norge) 

 Kullets mor: Highesteem Keep Kissing My Jazz (gul, HD A – fri, AD 2, totalt 14 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 

Født 26.08.2015 
 Oppdretter: Kennel Nordic Giant v/Lisbeth Sørflaten Høgmo 

 Valpene: 8 valper, 3 sorte hanner, 1 merle og 3 harlekin tisper 

 Innavlsgrad: 0 % 

 Kullets far: Windycity-orion's Guitar Hero (sort, totalt 12 avkom i Norge) 

 Kullets mor: Nordic Giant's Delicious Etta Place (harlekin, HD B – fri, AD 0, 8 avkom) 

 Valpeformidling gjennom NGDK: Nei 

Importer 
Åtte grand danoiser ble i 2015 omregistrert i NKK. Fem hunder fra Sverige, en fra Danmark, en fra 

Ungarn og en fra Finland. 

1. Above All I’m Bootylicious – gul tispe, født 29.03.2013, fra Sverige 

2. Max Factor Ylva The Great – sort tispe, født 14.05.2013, fra Sverige 

3. Great Bell’s Savannah – sort tispe, født 11.02.2014, fra Danmark 

4. Grandinosa E-type – blå hann, født 12.08.2014, fra Sverige 

5. Max Factor Z Me Now – harlekin hann, født 08.11.2014, fra Sverige 

6. Diplomatic’s Paganini – gul hann, født 19.11.2014, fra Sverige 

7. California Dream Sassolungo – harlekin hann, født 02.02.2015, fra Ungarn 



8. Genedda Feu D’artifice – harlekin tispe, født 17.02.2015, fra Finland 

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: 
18 hunder er røntget for HD i løpet av 2015, alle med resultat fri, 12 med grad A og 6 med grad B. 

Følgende hunder er røntget med fri – A: 

 Smalltall’s Evident 

 Smalltall’s Embrace Me 

 Opertunity’s Truely Unique 

 Tikitoo’s Ferrari 

 Sovereigndanes’s Cloud Nine 

 Galanthus Just My Choice 

 Nordic Giant’s Galadriel 

 Ganteus Alfa Americano II Decimo 

 Great Bell’s Savannah 

 Smalltall’s Feel Good 

 Smalltall’s First Choice 

 Tikitoo’s Goya Navarra 

 

Følgende hunder er røntget med fri – B: 

 Boarhunter’s Cundy Crush 

 Nordic Giant’s Gangster Boy 

 Galanthus Harlem Shuffle 

 Galanthus Hot Choice 

 Black Jack & Blues Elma Emerald Eye 

 Great Bell’s Phoenix 

Ingen hunder var røntget med grad C, D eller E. 

AD-resultater: 
14 hunder er røntget for albuleddsdysplasi i løpet av 2015, 13 med grad 0, tilsvarende fri.. 

Følgende hunder er røntget med grad 0: 

 Boarhunter’s Cundy Crush 

 Smalltall’s Embrace Me 

 Nordic Giant’s Gangster Boy 

 Sovereigndanes’s Cloud Nine 

 Galanthus Harlem Suffle 

 Nordic Giant’s Galadriel 

 Ganteus Alfa Americano II Decimo 

 Black Jack & Blues Elma Emerald Eye 

 Great Bell’s Savannah 

 Great Bell’s Phoenix 

 Smalltall’s Feel Good 

 Smalltall’s First Choice 

 Smalltall’s Eyecatcher

 

Følgende hund er røntget med grad 3, tilsvarende sterk grad: 

 Smalltall’s Evident 



Øyeresultater: 
To hunder er øyelyst, Smalltall’s Gold Digger og Smalltall’s Good As Gold. Begge hadde diagnose 

«intet påvist». 

Levealder og dødsårsaker 
Det ble i 2015 rapportert om 16 hunder som var døde. Gjennomsnittsalderen på disse hundene var 

7,3 år. To hunder var fire år eller yngre, ni hunder var over åtte år og to var over ti. Eldste avlivete 

hund ble ca 11 år. 

Det er dessverre få av hundene vi får oppgitt dødsårsak på, men blant de få vi har fått oppgitt var 

dødsårsakene varierende.  

RAS-komitéen takker alle som har rapportert inn dødsfall blant sine hunder og oppfordrer alle å 

melde fra til klubben dersom de mister sin hund. Vi antar at det finnes mellom 450 – 500 grand 

danoiser i Norge til en hver tid. Selv om andelen rapporterte dødsfall har gått opp er det fortsatt for 

lite for å kunne si noe sikkert om rasens levealder og de vanligste dødsårsakene.  

 

Har hunden din gått bort? Vær så snill å sende en e-post til RAS-

komitéen (ras@ngdk.no) om dødsfallet. Ved å gjøre det er du med 

på å hjelpe oss til å få en friskere rase! 

 

 

 


