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GORDON SETTER
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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

7
6

RASEBESKRIVELSE FOR GORDON SETTER
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia

Bruksområde:

Stående fuglehund

Helhetsinntrykk:

Velproporsjonert, stilig, harmonisk og kraftig jakthund, bygget for
galopp.

Adferd/
temperament:

Intelligent, verdig og arbeidsvillig. Modig, tillitsfull, vennlig og
med rolig temperament.

Hode:

Heller dypt enn bredt. Lengden fra occiput til stopp lengre enn fra
stopp til snutespiss. Tørt over og under øynene.

Skalle:

Lett hvelvet, bredest mellom ørene. Bredere enn snutepartiet.

Stopp:

Tydelig definert.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Stor, bred, sort . Åpne nesebor.

Snuteparti:

Noe lengre enn dypt. Langt med nesten parallelle linjer, verken
spisst eller snipete.

Lepper:

Godt markerte, tydelige definerte lepper.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Perfekt og jevnt saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Så flate som hodets tørrhet tillater.

Øyne:

Mørk brune og klare med et ivrig og intelligent uttrykk. Verken
utstående eller dyptliggende, plassert tilstrekkelig under
øyebrynene. Viser ivrig, intelligent uttrykk.

Ører:

Middels store, tynne. Lavt ansatte, hengende tett inntil hodet

Hals:

Lang, tørr og buet, uten løs halshud.

Kropp:

Moderat lang. Rett overlinje

Lend:

Bred, svakt hvelvet.
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Dypt, ikke for bredt, med godt buede ribben. Lange bakre ribben.
Rett eller svakt sabelformet, skal ikke nå nedenfor haseleddene.
Bæres horisontalt eller lavere. Tykk ved roten, jevnt avsmalnende
mot halespissen. Langt og rett beheng eller fane som begynner nær
haleroten og blir stadig kortere mot halespissen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, med kraftig og flat benstamme.

Skulder:

Godt tilbakelagt, skråstilt, langt, bredt og flatt skulderblad. Tett
sammen ved manken, ikke grov.

Albue:

Ligger tett inntil kroppen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Fra hofte til haseledd lange, brede og muskuløse. Lave, rette og
sterke haser. Krysset lett hellende

Knær:

Velvinklede.

Poter:

Ovale, godt samlede med hvelvede tær. Rikelig behåring mellom
tærne. Kraftige tredeputer, spesielt ved hælen.

Bevegelser:

Frie og flytende med meget godt driv bak.

Pels:
Hårlag:

Kort og fint på hodet, forsiden av bena, samt på øretippene.
Moderat langt, rett og uten krøller eller bølger på alle andre deler av
kroppen. Behenget på øvre del av ørene langt og silkeaktig;
behenget på baksiden av bena langt, fint, flatt og rett. Behenget på
buken kan nå opp til forbryst og hals.

Farge:

Dypt, skinnende kullsort uten rustfarge, med skinnende
kastanjerøde (tan) tegninger. Sorte tegninger på tærne og sort strek
under kjeven tillatt. Tantegninger skal forefinnes:
− Over øynene som tydelige flekker, mindre enn 2 cm i diameter.
− På snutepartiets sider, dog ikke over neseryggen, men tillatt
med en stripe rett bak nesebrusken.
− På strupen.
− To klare flekker på brystet.
− På forbenas bakside opp til albuene, på forsiden opp til mellomhåndsleddet eller litt mer.
− På innsiden av bakbena og lårene, på lårenes forside skal fargen
begynne ved knærne og strekkes på utsiden av bakbena fra
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haseledd ned til tærne.
− Rundt anus.
Meget liten hvit flekk på forbrystet er tillatt. Ingen annen farge
tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

66 cm
62 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

29,5 kg
25,5 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor
alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og
effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt
tradisjonelle arbeid.

Diskvalifiserende
feil:

Aggressiv eller tydelig sky
En hund som viser alvorlige fysiske eller adferdsmessige avvik,
skal diskvalifiseres

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

