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RASEBESKRIVELSE FOR IRSK SETTER  

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 
Bruksområde 
 
Kort historikk: 
 

Irland. 
 
 
Stående fuglehund og familiehund 
 
Utviklet i Irland som jakthund, stammer fra irsk rød og hvit 
setter og en ukjent helrød hund. Typen fast etablert i det 18. 
århundre. Den irske rød setter klubben ble stiftet i 1882 for å 
fremme rasen, og publiserte standarden i 1886. Den har 
organsiert jaktprøver og utstilling for rasen siden da. I 1998 
beskrev den den typiske arbeidsmåte for rasen. 
Rasestandarden og dette skrivet sammen beskriver utseende 
og arbeidsevne til irsk setter. Rød irsk setter har utviklet seg 
over årene til en hardfør, sunn og intelligent hund med 
utmerket arbeidsevne og utholdenhet. 
 

Helhetsinntrykk: 
 

Elegant og atletisk bygget, full av kvalitet, vennlig uttrykk. 
Velbalansert og harmonisk. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Skalle og snuteparti like lange og med parallelle linjer. 
 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Ivrig, intelligent, energisk, lojal og hengiven. 

Hode: 
 

Langt og tørt, ikke grovt mellom ørene. 

 Skalle: Oval fra øre til øre, rommelig, tydelig markert nakkeknøl. 
Fremtredende øyebrynsbuer. 
 

 Stopp: Markert. 
 

Nesebrusk: Mørk mahognyfarget, mørk nøttebrun eller sort. Vide 
nesebor. 
 

Snuteparti: Langt. Moderat dypt og forholdsvis skvært fremme. Ikke 
hengende leppefold. 
 

Kjever/tenner: Tilnærmet like lange kjever. Saksebitt. 
 

Øyne: Ikke for store. Mørkebrune eller mørk nøttefargede. 
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Ører: Middels store, tynne, lavt ansatt bak på skallen. Henger i en 
liten fold tett inntil hodet. 
 

Hals: Moderat lang, meget muskuløs. Ikke for grov. Lett nakkebue. 
Ikke løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og senete, god benstamme. 
 

Skulder: Godt tilbakelagt, skråstilt. Liten avstand mellom 
skulderbladstoppene.  
 

Albue: Frie, ikke inn- eller utoverdreide.  
 

Poter: Små, meget faste, kraftige hvelvede tær, godt sluttede. 
 

Kropp: I proporsjon til størrelsen. 
 

Lend: Muskuløs, lett hvelvet.  
 

Bryst: Dypt, når til albuene. Forholdsvis smalt i fronten. Godt 
hvelvede ribben gir rommelig brystvolum. 
 

Hale: Moderat lang, i proporsjon til kroppens størrelse. Forholdsvis 
lavt ansatt. Kraftig ved ansatsen og avsmalnende til en fin 
spiss. Bæres i rygglinjens forlengelse eller lavere. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Brede og kraftige. Lange og muskuløse fra hofte til hase. 
 

Knær: Godt vinklet. 
 

Haser: Verken ut- eller innoverdreide. 
 

Mellomfot: Kort og sterk. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Frie, flytende, med godt driv. Hodet høyt hevet. Forbena med 
god steglengde. Godt driv bak med stor aksjon. Kryssende 
eller veivende ben ikke akseptert. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort og fint på hodet, øretippene og forsiden av bena. 
Middels lang på alle andre deler av kroppen, glatt og med så 
lite krøller og bølger som mulig. Langt og silkebløtt beheng 
på ørene, på baksiden av for- og bakben langt og fint. Godt 
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hårlag under maven danner beheng som kan nå til brystet og 
halsens forside. Godt behåret mellom tærne. Halen skal ha 
fane av middels lengde som avtar jevnt mot halespissen. Alt 
beheng så jevnt og glatt som mulig. 
 

Farge: 
 

Dyp, gylden kastanjefarget, uten antydning av sort. Hvitt på 
bryst, hals, tær, lite bliss eller smal strek langs neseryggen er 
ikke diskvalifiserende. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 58-67 cm 
Tisper: 55-62 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 7. november 2014 
 

 
 


