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Forord: 

Alle raseklubbene er blitt oppfordret av Norsk Kennel Klubb (NKK) til å 

utarbeide et rasekompendium for sine raser. Rasekompendiet skal utdype og 

forklare rasebeskrivelsen, det vil si rasens standard som er utarbeidet og 

godkjent av FCI på bakgrunn av standarden i rasens hjemland, i dette tilfellet 

Irland.  

En rasestandard beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk. Et 

rasekompendium må aldri så tvil om eller gå imot rasens gjeldende standard. 

Rasebeskrivelsen skal gjengis i full tekst sammen med de utfyllende 

kommentarer. Det anbefales å legge vekt på det som er riktig, og ikke på det 

som er feil ved rasen. Kompendiet skal også inneholde rasens historie og 

hvilket bruksområde den har. Bilder som forklarer og rettleder bør være en del 

av kompendiet, dette gjelder også hodebilder. Alle dommere, elever og 

aspiranter skal få tilsendt et eksemplar av kompendiet. 

Norsk Irsksetterklubb (NISK) har et ønske om at dette kompendiet vil være et 

viktig verktøy for alle oppdrettere og andre som er engasjert og opptatt av 

rasen. Mål og intensjon må være at det blir avlet frem hunder som matcher og 

imøtekommer idealet for rasens standard.  

Norsk Irsksetterklubb har opprettet en fagkomité som har utført dette 

arbeidet. Komitéen har bestått av Nina Hordnes, Christen Lang, Eldri Kjørren og 

Rune Tyvold. 

Alle bilder av hunder er godkjent for bruk. Vi har valgt ikke å nevne hverken 

navn på fotograf, hund eller eier da bildene bør ha en grad av anonymitet.  

Bilder fra den historiske delen er med tillatelse fra eier blitt fotokopiert. En stor 

takk til de som har bidratt. 

Kompendiet tar først for seg rasens historie, først og fremst i Irland, men også 

hvordan utviklingen har vært i Norge. Hvordan den irske røde og hvite setter 

jakter (working style) er også med. Deretter kommer rasebeskrivelsen for irsk 

rød og hvit setter etter FCI standard med utfyllende kommentarer fra NISK i 

egen tekstramme. Fotografier, samt deres undertekst, er å regne som en del av 

de utdypende kommentarene. 

Rasekompendiet er godkjent av Norsk Irsksetterklubb i styremøte 11.mai 2019. 
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Rasens historie: 

Allerede på 1300-tallet var det i England etablert «Spaniels» som var mest hvite 

med store røde tegninger. På den tiden ble ordet «Spaniels» benyttet for å 

beskrive hunder som ble brukt til jakt, og ikke en spesiell rase. Man kan derfor 

gå ut fra at den opprinnelige setter var hvit med store røde tegninger. Det 

antas at både gordon setter og engelsk setter nedstammer fra « Land 

Spaniels», men irsk setter er ansett som setterrasen med minst inngrep av 

avlseksperimenter. H.D. Richardson, forfatter i 1850, skriver med referanse til 

irsk setter «ingen spor av pointer kan sees i ham. Dette er de ekte og genuine 

etterkommerne av de opprinnelige «Land Spaniels», hunder med stor stolthet 

og ærverdighet.» 

 

 

                                       Land Spaniel, Oil Painting by George Stubbs, 1724 – 1806 
                                                           (British Dogs, A. Croxton Smith) 

 

 

 



Rasekompendium                                 Irsk rød og hvit setter Side 4 
 

På 1500-tallet ble «Setting dogges» referert til i en rekke skriftlige kilder. 

«Setting dogges» et gammelt begrep for settere, som ble utviklet for å indikere 

hvor fuglen var.  Settere fant fugl ved å bruke nesen, søke terrenget og stivnet i 

enten stående eller liggende stilling, før de på kommando krøp sakte frem for å 

støkke fuglen. Jegeren, som hadde fulgt hunden, slapp så hauken som fanget 

byttet i luften. Når nettfangst avløste bruk av hauk var det fremdeles behov for 

«settere» for å lokalisere fuglen. Da stod hunden i stand, helt fiksert på fuglen 

framfor den, så kom jegeren opp bak hunden og kastet et nett over fuglen. Når 

skytevåpen gjorde sin inntreden var fremdeles primæroppgaven til settere å 

finne fugl og ta stand for å vise hvor fuglen var, men den måtte også lære å 

være rolig i oppflukt og skudd. 
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I Irland var den hvite fargen favorisert siden hunden da var godt synlig på lang 

avstand når den løp i det irske myr-og lynglandskapet.  

 

 

 

I løpet av 1600-tallet var settere blitt etablert som «raser», noe vi lett kan 

gjenkjenne på gamle malerier. På midten av 1700-tallet spilte settere en viktig 

rolle for sportsjegere og godseiere. Det er godt illustrert i maleriene som viser 

settere, mange av dem røde og hvite. Disse hundene var høyt verdsatt av de 

som eide dem, og de kunne være svært kostbare. Herfra lå utviklingen for 

rasen i hendene på godseierne som holdt hunder i tilstrekkelig antall, slik at 

stammene kunne bli videreført. Store avstander og vanskeligheter med 

fremkommelighet gjorde at det var liten utveksling mellom ulike oppdrettere. 
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Noen av de kjente oppdretterne som hadde rød og hvit setter fra sent på 1600- 

tallet til slutten av 1800-tallet var følgende: 

- Nash familien, Våpenskjoldet deres viste tre røde og hvite settere. 

- Sir Thomas Staples, County Tyrone, (1700-tallet), hadde en kennel med 

røde og hvite fra sent på 1600-tallet til litt ut på 1700-tallet. 

- Robert og Edvard Evans fra Gortmerron hadde en kennel med røde og 

hvite tidlig på 1700-tallet. 

 



Rasekompendium                                 Irsk rød og hvit setter Side 7 
 

- Presten Mahon fra Castlegar, (d. 1838) eide og jaktet med røde og hvite 

settere. 

- Lord Rossmore og hans familie på Rossmore Castle i County Monaghan, 

hadde separate linjer av røde og hvite datert tilbake til midten av 1700-tallet og 

bevart inn på 1900-tallet. Mange malerier av disse hundene er fortsatt i 

familiens eie. 

- Yelverton O`Keefe hadde noen utmerkede røde og hvite som var kjent 

for sine bruksegenskaper. 

- Sir Francis Lofthus fra County Kilkenny hadde linjer med røde og hvite fra 

1817 til 1840.  

- Miss Lidwell (noen ganger referert til som Mrs Ledwich) var en annen 

kjent oppdretter. Hun hadde hundene Old York og Young York, begge røde og 

hvite, og drev oppdrett fra rundt 1790 til 1840. Hennes hunder er i stamtavlen 

til nesten alle settere i dag, både rød og rød og hvit, gjennom hunden 

Hutchinson`s Bob som nedstammet fra hennes oppdrett. 

- Mr Maurice Nugent O`Connor hadde noen få linjer, stort sett røde med 

hvite tegninger. 

- Mr Latouche of Harristown, County Kildare, hadde også stort sett røde 

hunder med hvite tegninger. 
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Irsk setter etablerte seg altså som rase på slutten av 1600-tallet. Det er ikke så 

kjent utenfor Irland at det finnes to raser av Irsk setter. På tross av at tilhengere 

av den røde varianten adopterte navnet irsk setter, er det ganske sikkert at den 

røde og hvite er den eldste av de to. På begynnelsen av 1800-tallet var den 

opprinnelige irske setter tofarget, rød og hvit, men en bevisst selektiv avl 

utviklet den ensfargede røde fargen. Den røde setter var sjelden, og det var 

ikke før rundt 1850 at dollaren påvirket oppdrettere til å avle fram den helrøde 

varianten. Rike mennesker i USA var villig til å betale mye for en helrød setter. I 

1859 begynte man med hundeutstillinger og dette bidro også til å øke den 

rødes popularitet. Stiftelsen av «The Irish Red Setter Club» i 1882 var så 

vellykket i å fremme den røde varianten av irsk setter at den røde og hvite 

nesten forsvant. Rasestandarden for «Red Setter» ble fastlagt i 1886. 
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Til tross for tilbakegang de neste 50 år ble irsk rød og hvit setter ført videre og 

avlet på, men i liten skala. Hundene var fortsatt høyt verdsatt for sin 

arbeidskapasitet og jaktegenskaper i landet hvor de opprinnelig var avlet frem, 

og der ble de ivaretatt av dedikerte entusiaster som bodde på avsidesliggende 

steder. 

 

 

 



Rasekompendium                                 Irsk rød og hvit setter Side 10 
 

En redningsaksjon ble satt i gang på 1920-tallet. Blant oppdrettere som var 

fremtredende i denne revitaliseringen var pastor Noble Houston fra 

Ballinahinch i County Down, og hans interesse for hunder strakte seg over et 

halvt århundre. Under krigen 1914-1918 var han kapellan i hæren, og da han 

kom hjem var nesten alle de gode hundene borte. Det hadde vist seg svært 

vanskelig å holde og oppdrette hunder under krigen på grunn av mangel på fôr. 

Hans ønske om å bygge opp igjen rasen ble støttet av Dr. Elliott som bodde i et 

hus kalt Eldron, og dette ble kennelnavnet på mange av deres hunder. Han 

parret Eldron Gyp (som var en tispe etter en rød mor og en rød og hvit far) med 

Mr Ewatts`s Johnny og senere med Glen of Rossmore. Fra disse kullene klarte 

Noble å bygge opp en hel kennel med røde og hvite. Noen av de bedre kjente 

hundene han hadde var Unagh, Blanco, Cohan og Bobs of Derryboy. Sistnevnte 

vant «The All Ireland Perpetual Challenge Cup» ved Haslemere i 1926.  

       «Going South», George Earl (1824-1908). På vei hjem til England fra jakt i Scotland. 

 

Noble Houston klarte å samle informasjon og spore rasens avstamning tilbake 

til rundt 1790. Dette arbeidet ble senere videreført, katalogisert og tatt vare på 

av Mrs Maureen Cuddy fra Middleton i County Cork. Houstons linjer finner vi i 

dagens røde hvite settere gjennom Mrs Cuddy`s kennel Knockalla. Hun var en 

viktig bidragsyter til at rasen fikk egen raseklubb i 1944. På grunn av hennes 
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grundige og dedikerte arbeid ble rasen i 1978 tildelt «Championship» status av 

The Irish Kennel Club. 

                           

 

Den 13. oktober 1941 skriver Noble Houston til Mrs Cuddy: 

          «Idealet er selvfølgelig mer hvitt enn rødt. Det er de som foreslår at rasen 

bør kalles hvit og rød for å vise at de bør ha mer hvitt enn rødt, men dette er å 

finne opp et nytt navn på en gammel rase. For to hundre år siden var hundene 

røde og hvite uansett hvilken farge som dominerte. Dagens røde og hvite er 

ikke en ny eller gjenopplivet rase, men en uavbrutt og kontinuerlig rase ,og dens 

navn bør være rød og hvit setter." 

Lord Rossmore skrev også til Mrs Cuddy i anledning stiftelsen av den nye 

klubben om følgende vilkår: 

«Fargen til den røde og hvite irske setter er veldig viktig. Hvitt må være 

fremtredende og danne bakgrunnen eller hovedfargen. Den røde fargen skal 

kun vises i store flekker, skal være dyp i fargen, ikke lysere enn den dypeste røde 

hos Irsk setter. Grensen mellom det røde og hvite skal være klart definert, selv 

om grenselinjen kan være irregulær. Det skal ikke være noen gradvis 

sammenblanding av farge mellom det røde og hvite. Hodet bør ha en rød flekk, 

men nakken skal være hvit. Ørene skal være helt røde. Det skal ikke være ticks 

på kroppen, men fregner på snuten og beina er tillatt. Halen kan være helt hvit, 

men dersom den er markert med en rød flekk er det å foretrekke.» 
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Disse betraktninger gjort av Lord Rossmore er viktige med tanke på farge. 

Familien Rossmore har vært engasjert i irsk rød og hvit setter i 200 år. 

 

Rasen hadde reetablert seg godt nok til å få egen raseklubb, og i 1944 ble «The 

Irish Red and White Setter Society” dannet, og formålet var: 

- Fremme brukskvalitetene til rasen på alle mulige måter. 

- Fremme avl basert på sunne bruksprinsipper. 

- Sikre at dersom de ble stilt på utstilling måtte de dømmes og vurderes 

utfra et bruks- og jaktsynspunkt. 

Det ble vedtatt en standard som er identisk med den The Irish Kennel Club 

godkjente i 1978 da stambok for Irsk rød og hvit setter ble åpnet. 

 

Andre verdens krig ødela nesten alt det iherdige avlsarbeidet som hadde pågått 

fra 1920-årene. Etter 1950 har entusiaster og dedikerte personer klart å få fram 

en livskraftig stamme. Mrs Cuddy bidrog sterkt med å holde rasen gående fra 

1950 til 1970. Hun fikk sin første irske røde og hvite setter i 1940, «Judith 

Cunningham of Knockalla». Hennes siste kull var i 1977 da hun parret «Gaye of 

Knockalla» (som hun hadde fått av William Gaynor) med «Glenkeen Sandy» og 
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fikk det kjente H-kullet. I dette kullet finner man «Harlequin of Knockalla» som 

gikk til Ann og Alan Gormly, «Hickory of Knockalla» som gikk til Terry O`Leary 

og «Hawk of Knockalla» som gikk til Sean Walsh. Selv om hun ikke avlet lenger 

fortsatte hun sitt engasjement for den røde og hvite setter.  

Andre entusiaster på den tiden var Dermot Mooney. Han fikk sin første røde og 

hvite setter i 1966, «Charleville Beauty». Han avlet fram «Winnowing Breeze» 

og «Winnowing Grouse», to hunder som utmerket seg, og som finnes i mange 

av dagens stamtavler.  

John Kerr fra Coleraine, County Derry, har avlet irsk rød og hvit setter i over 30 

år under kennelnavnet Rushfield, og utviklet en linje med veldig gode 

jakthunder av meget god type og farge. «Finn of the Fairy Host» (rød hund med 

hvit snute, hvitt bryst og hvite føtter) var en av grunnpilarene i hans oppdrett». 

Rushfield Whin» ble igjen grunnlaget i Vincent Brennan Kennel i Fermanagh. 
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William Gaynor leste på slutten av 1960-tallet at irsk rød og hvit setter nesten 

var utdødd og kontaktet derfor John Nash som var kjent for sitt gode oppdrett 

av irsk rød setter. Han fikk gode råd og kjøpte «Dutchess» av Mr Fox. 

«Dutchess» ble i 1970 parret med «Ruan`s Rusty» og fikk 10 valper. En av dem 

var «Gaye of Knockalla» som William Gaynor ga til Mrs Cuddy. 

Presten Patrick Doherty var også bidragsyter for rasen på 1970-80-tallet. Han 

hadde kennelnavnet Sheebhin. En av grunnpilarene i hans oppdrett var «Judy» 

og han har også avlet fram Heidi, George og Meudon Blaze som ble irske 

championer i 1985.  

Terry O`Leary fra Dublin med kennelnavnet Deargban har også bidratt mye for 

rasen. Han førte «Knockane Sherry» til første plass på jaktprøve og hun var 

første tispe som ble champion i 1985.  

Jim Sheridan har drevet med oppdrett av irsk rød og hvit setter under 

kennelnavnet Craigrua i rundt 40 år. «Snow Queen of Craigrua» var blant hans 

første (1981) og er avkom etter «Harlequin of Knockalla» og «Rushfield Whin». 
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I Irland har den beholdt sin tidligere popularitet i utstillingsringen og på 

jaktprøver. Blant jaktfolk er den betraktet som en utmerket jakthund på grunn 

av sitt rolige temperament og at den er lett synlig i terrenget på høsten. 

 

I standardens innledende paragraf er det tatt med følgende viktige moment: 

   «Den irske røde og hvite setter er primært avlet for jakt. Rasens standard 

må hovedsakelig først og fremst tolkes ut fra dette synspunkt. 

Utstillingsdommere må bli oppmuntret til hovedsakelig å dømme hundene ut 

ifra at de skal fungere som jakthunder.» 

 

           

            Harlequin of Knockalla, by Louisa Nally 
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Rasens historie i Norge 

I Norge har rasen lenge vært ukjent, men de fleste med fuglehund vet nå at det 

finnes en fjerde setter. Rasen ble først godkjent av Norsk Irsksetterklubb (NISK) 

i 1986 og av NKK i 1987. I 1988 ble det registrert import av irsk rød og hvit 

setter. Det ble født 7 valper i Norge i 1992, 6 i 1994 og 7 i 1998. Siden har rasen 

gradvis økt med gjennomsnittlig 4-6 nyregistreringer i året.  Dette inkluderer 

kull født i Norge og importerte hunder. I 2019 finnes det ca. 150 individer av 

rasen i Norge.  

Det er NISK som forvalter rasen i Norge, og i avlsplanen står det følgende: irsk 

rød og hvit setter skal være en allsidig, stående fuglehund som i kvalitet skal 

kunne konkurrere med de andre stående fuglehundrasene og fremstå som en 

rasetypisk, sunn og trivelig familiehund. For å oppmuntre og motivere til 

deltakelse på jaktprøver deler NISK hvert år ut en vandrepokal til ``Årets irsk 

rød og hvit setter``. Den deles ut til den som har utmerket seg mest på 

jaktprøver gjennom året som har gått. Det er gledelig å se at det nå er nå flere 

jaktpremierte irske røde og hvite settere. 

Genmaterialet i rasen er lite, og derfor har NISK vedtatt å delta i det 

internasjonale utavlsprogrammet til IKC (The Irish Kennel Club). 
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Jaktstilen - Hvordan jakter den irske røde og hvite setter? 

Ettersom irsk rød og hvit setter opprinnelig ble avlet for jakt på rapphøns og 

rype kan denne jaktstilen anses som idealet for rasen.  

Irske røde og hvite settere er raske og søker vidt og bredt. De jakter terrenget 

med kløkt og presisjon, og slagene er kun avbrutt når de undersøker enhver 

vitring. Dersom lukten ikke leder til funn, vil hunden umiddelbart gjenoppta 

søket. Dybden mellom slagene bør være moderat, avhengig av forholdene den 

aktuelle dagen. 

Søket til en irsk rød og hvit setter må være intenst og ha som primært mål å 

finne vilt. Fokuset og konsentrasjonen den har på å finne vilt skal vises i alle 

hundens bevegelser. En del av dette helhetsinntrykket skapes også av 

samarbeid med fører, men må ikke forstyrre viltfinneregenskapene.  

I galopp skal hodet bæres over rygglinjen, og snutepartiet skal være tilnærmet 

parallelt med terrenget. Galoppen er rask, flytende og uanstrengt. Ettersom 

kroppen til den irske røde og hvite setter er tilnærmet kvadratisk vil den ha en 

relativt luftig galopp. 

Når den irske røde og hvite setter finner vilt tar den enten en sikker og bestemt 

stand, eller trekker an mot en stand, avhengig av avstanden til fuglen og 

vitringsforhold. En stående eller sammenkrøpet stand er vanlig. Standen er 

intens og fast, full av energi og konsentrasjon, med bena plassert slik at de 

støtter og balanserer den spente og urørlige kroppen. Hodet er hevet, blikket 

intenst, halen bæres i flukt med eller under rygglinjen. Dersom den tar en brå 

stand tett på viltet, kan irsk rød og hvit setter krype sammen eller legge seg 

flatt i terrenget, intens og urørlig, med hodet opp og fremover. 

Reisen må være intens og konsentrert. Hodet holdes høyt for maksimal 

utnyttelse av luktstrømmen, snutepartiet bæres tilnærmet parallelt med 

underlaget, skulderbladene vises over rygglinjen og halen bæres i flukt med 

eller under rygglinjen. Enhver tendens til treghet er en grov feil. 

Halen bæres i forlengelse av rygglinjen, litt fallende og ikke over rygglinjen. I 

fart er halen i bevegelse. Ved stand og reis kan halen være stiv eller i bevegelse.  
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FCI RASEBESKRIVELSE FOR 

IRSK RØD OG HVIT SETTER 

 (Irish Red and White Setter) 

Opprinnelsesland/hjemland: Irland 

Bruksområde: 

En særdeles behagelig ledsager og venn, både hjemme og i marken. Irsk rød og 

hvit setter er avlet primært for jakt. Den følgende standard skal først og fremst 

tolkes utfra dette synspunkt og alle utstillingsdommere skal bedømme 

hundene først og fremst ut fra et bruksmessig standpunkt. 
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Kort historikk: 

Den irske setter ble sannsynligvis etablert som type på slutten av 1600-tallet. 

Det er ikke så kjent utenfor Irland at det er to raser av Irsk setter, men det er 

temmelig sikkert at den røde og hvite varianten er den eldste av de to, og at 

bevisst selektiv avl utviklet den ensfargede røde setter. 

Da den irske setter meldte sin ankomst i utstillingsringen på slutten av 1850- 

tallet var det stor forvirring omkring rasens korrekte farge. Ved slutten av 1800- 

tallet hadde den røde setter praktisk talt overskygget den røde og hvite, som 

var blitt så sjelden at man trodde den var utdødd. Gjennom 1920-tallet ble det 

gjort forsøk på å gjenoppbygge rasen. I 1944 var den så godt som reetablert og 

fikk sin egen raseklubb. 

I dag kan man se et pent antall på irske utstillinger og jaktprøver. Nåværende 

raseklubb; «The Irish Red & White Setter Field & Show Society» ble stiftet i 

1981, og takket være deres bestrebelser og styring er rasen nå vel etablert 

både nasjonalt og internasjonalt. Den irske røde og hvite setter hevder seg godt 

på jaktprøver sammen med de andre stående fuglehundrasene, og det er nå 

ganske mange jakt og utstillingschampioner innen rasen. 

 

Helhetsinntrykk: 

Sterk, meget harmonisk og velproporsjonert uten å være for grov. Mer atletisk 

enn elegant. Den irske røde og hvite setter brukes primært til jakt, og må først 

og fremst bedømmes ut fra bruksmessige hensyn. 

 

Kommentar NISK:  

Irsk rød og hvit setter er en kort rektangulær stående fuglehund. Den skal ikke 

gi et for tungt helhetsinntrykk, men heller ikke for lett eller spinkelt. 
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            Velbalansert hund med riktige proporsjoner og vinkler. 

 

Adferd/Temperament: 

Aristokratisk, ivrig og intelligent. Viser et mildt og vennlig uttrykk, men er også 

bestemt, modig og livlig med god selvtillit. Den irske røde og hvite setter er en 

meget vennlig, pålitelig og lett-trent jakthund. 

Kommentar NISK:  

Tilgjengelig uten å være stresset eller sky. 
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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. Ovale, en aning fremtredende, ikke synlig 

blinkhinne. 

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

Kommentar NISK: 

 Hodets særpreg slik det er beskrevet i standarden skiller seg fra den røde 

setter. 

Øynene må ikke være utstående og øyeåpningen skal være oval. 

 

 

 Hannhund av utmerket type med        Tispe med prima hode og rasetypisk 

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

halshud. 

 

Kommentar NISK: Halsen er godt beskrevet i standarden. Muskuløs, ikke 

grov, men elegant. 

 

 

 Et hode med parallelle linjer. Muskuløs elegant hals av passe lengde.   

 

 

 Forlemmer: 

Helhetsinntrykk: Meget muskuløs og senete, kraftig benstamme. 

Skulder: Meget godt tilbakelagt. 

Albue: Frie, verken inn- eller utoverdreide. 

Overarm: Rette og senete, kraftig benstamme. 

Mellomhånd: Kraftig. 

Poter: Godt sluttede, godt behåret mellom tærne. 
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Kommentar NISK: Skulder og overarm skal være godt vinklet. Mellomhånden 

skal være lett skråstilt. Beinstammen skal være solid uten å være grov, men 

heller ikke spinkel. Potene er svært viktig for en brukshund, må ikke være flate 

eller sprikende. 

 

 

Godt vinklet skulder og overarm. Passe kraftig benstamme. 

 

Kropp: 

Kraftig og muskuløs. 

Rygg: Sterk og muskuløs. 

Bryst: Dypt, godt hvelvede ribben. 

Kommentar NISK: Godt volum i bryst for å gjøre plass til hjerte og lunger, 

som er viktig for en jakthund. Som beskrevet i standarden skal brystet være 

dypt og med godt hvelvete ribbein, ikke tønneformet og ikke kjølformet. 
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 Velbalansert og harmonisk kropp. Korrekt plassert kryss. 

 

Hale: 

Middels lang, når ikke nedenfor haseleddet. Kraftig ved ansatsen, gradvis 

avsmalnende mot spissen, må ikke fremstå som slapp og tauaktig, bæres i 

rygglinjens forlengelse eller under. 

Kommentar NISK: Halen skal bæres i ryggens forlengelse under bevegelse. 

Haleknekk er ikke ønskelig. 

 

 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. 
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Mellomfot: Middels lang, kraftig. 

Poter: Som forpotene. 

Kommentar NISK: Sett bakfra skal bevegelsene være parallelle. 

 

 

Velvinklete baklemmer  

 

Bevegelser: 

I trav lang steglengde. Meget livlig, grasiøst og effektivt. Høyt hevet hode. Godt 

driv og med godt fraspark. Forbena har god steg lengde og føres lavt. Parallelle 

bevegelser fram og bak uten veiving eller kryssende ben. 

 

Kommentar NISK: En hund som er for smal i fronten vil få ustabile forbeins- 

bevegelser. En hund som er velvinklet foran og bak vil fremvise effektive 

bevegelser. 
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Hund som viser effektive bevegelser med god steglengde og korrekt 

haleføring. 

Pels: 

Hårlag: Langt silkeaktig og med 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 ensfargede røde flekker (tydelige øyer av rød 

farge), begge farger mest mulig levende og varme. Ikke skimlet, men 

småflekket tillatt rundt snute, og ben opp til albuene og haseleddene. Skimlet 

pels, småflekker og ticks uønsket på andre steder av kroppen. 

Kommentar NISK: Hårlaget er godt beskrevet i standarden. Det skal ikke være 

for mye beheng, men heller ikke for snaut. Kraftig behåring på hals og forbryst 

er rasetypisk, spesielt for hannhund. Irsk rød og hvit setter er en hvit hund 

med røde tegninger. Den hvite fargen på kroppen skal være så hvit som mulig. 

«Ticks» er tillatt som beskrevet i standarden rundt snute, ben og opp til albuer. 
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Hund med korrekt pelslengde, ideelle farger og tegninger. 

 

 

Størrelse og vekt: 

Mankehøyde:  

                          Hannhunder: 62 – 66 cm 

                          Tisper:             57 – 61 cm 

 

Kommentar NISK: Ingen 
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Feil: 

Ethvert avvik fra de foregående punkter skal betraktes som feil, og betydningen 

det får på bedømmelsen må stå nøyaktig i forhold til graden av avvik og 

effekten det vil ha på hundens helse og sunnhet. 

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. 

 Selv om småflekker er tillatt rundt ansikt og poter, på bena opp til albuer 

og haseledd, er tydelig og overdrevent skimling, flekker og ticks på 

andre steder på kroppen diskvalifiserende. 

 Aggressiv eller meget sky. 

 

Kommentar NISK: Det skal være veldig tydelig og overdrevent skimling, 

flekker og ticks andre steder på kroppen enn som beskrevet i rasestandarden for 

at det skal anses som diskvalifiserende feil. 

 

OBS! 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 

 

 

 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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Irsk rød og hvit setter anno 

1840 (Naturalist`s Library) 
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