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RASEBESKRIVELSE FOR IRSK RØD OG HVIT SETTER 
  (Irish Red and White Setter) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Irland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Sterk, meget harmonisk og velproporsjonert uten å være for 
grov. Mer atletisk enn elegant. Brukes primært til jakt og 
bedømmes ut fra bruksmessig hensyn. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Aristokratisk, ivrig, intelligent. Vennlig og mild, men bestemt. 
Modig og temperamentsfull. Vennlig, lett trent og pålitelig 
jakthund. 
 

Hode: 
 

Bredt i forhold til kroppen. 

 Skalle: Hvelvet, men uten fremtredende nakkeknøl. 
 

 Stopp: Markert. 
 

Snuteparti: Tørt, skvært. 
 

Kjever/tenner: Helt eller nesten like lange kjever. Jevne tenner. Saksebitt, 
tangbitt aksepteres. 
 

Øyne: Mørk brune eller nøttebrune. Runde, en aning fremtredende, 
ikke synlig blinkhinne. 
 

Ører: Ansatt i høyde med øynene og langt tilbake. Ligger tett inntil 
hodet. 
 

Hals: Middels lang, meget muskuløs, men ikke for tykk. Lett 
hvelvet, uten løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette. Meget muskuløse, senete, kraftig benstamme. 
 

Skulder: Meget godt tilbakelagt. 
 

Albue: Frie, verken inn- eller utoverdreide. 
 

Mellomhånd: Kraftig. 
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Poter: Godt sluttede, godt behåret mellom tærne. 

 
Kropp: Kraftig og muskuløs. 

 
Rygg: Sterk og muskuløs. 

 
Bryst: Dypt, godt hvelvede ribben. 

 
Hale: Middels lang, når ikke nedenfor haseleddet. Kraftig ved 

ansatsen, gradvis avsmalnende mot spissen. Ikke knudrete, 
bæres i rygglinjens forlengelse eller under. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Meget muskuløse, senete, kraftig benstamme. Brede og 
kraftige, lange og muskuløse fra hoften til hasen. 
 

Knær: Velvinklete. 
 

Haser: Lavt ansatte. Verken inn eller utoverdreide.  
 

Mellomfot: Middels lang, kraftig. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

I trav lang steglengde. Meget livlig, grasiøst og effektivt. Høyt 
hevet hode. Godt driv og med godt fraspark. Forbena har god 
steglengde føres lavt. Parallelle bevegelser fram og bak uten 
veiving eller kryssende ben. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Langt, silkeaktig og fint beheng på baksiden av bena og på 
ørene. Også passende beheng på sidene til bryst og hals 
hvor det dannes frynser. Alt beheng rett og jevnt uten krøller, 
men lett bølget er tillatt. Halen har god fane. På resten av 
kroppen kort, flat og uten krøller. 
  

Farge: 
 

Hvit grunnfarge med ensfargete røde flekker (tydelig øyer av 
rød farge), begge farger mest mulig levende og varme. Ikke 
skimlet, men småflekket tillatt rundt snute og føtter, ben opp 
til albuene og hasene.  
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 62-66 cm 
Tisper: 57-61 cm 
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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. 
 

Grove feil:  Mankehøyde utenfor standardens høydeangivelse. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
 Ticks, flekker og skimlet pels på kroppen. Småflekker 

tillatt rundt ansikt og poter på bena opp til albuer og 
haseleddet  

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 24. september 2002 
 


