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Rasestandarden
En rasestandard er en beskrivelse av en rases spesielle særtrekk,
dvs. det typiske ved hunder innenfor denne rasen. Man må derfor
se tilbake i rasens opprinnelse og utvikling og følge dens egenskaper jaktlig og eksteriørt fram til dagens rasehund. Standarden
er naturligvis et idealbilde av en gordon setter, og ved bedømmelsen må man selvsagt være klar over at man kan bare så nær som
mulig kommer opp imot dette idealbildet, nemlig en god og effektiv
jakthund med et vakkert eksteriør. Det er viktig å være klar over at
ikke alle detaljer ved en eksteriørbedømmelse bør tillegges like stor
vekt. Totalinntrykket av en gordon setter er helt essensielt i vurderingen av hunden. I praktisk bedømming betyr det å gradere de feil
som finnes ut fra hvor stort avviket er i relasjon til rasestandarden.
Som nevnt i teksten ovenfor kan det være nyttig å se seg tilbake på
rasen og rasestandardens historie.
Langsiktig avlsarbeid krever et regelverk - en standard oppdrettere
og dommere kan forholde seg til. De Nordiske land har i hele vårt
århundre ikke endret vesentlig på standarden, som for øvrig ble
skrevet i år 1901 og utgitt av Skandinavisk Gordon setter Klubb.
En av rasens store kynologer i Norge Oberst Corn. Shilbred hadde

Rasetypisk tispe - ideal
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ført pennen. Hans nedtegnelser over gordon setteren var berømt og
anerkjent også i England.
Den Skandinaviske standarden ble senere revidert av Danmark,
Sverige og Norge i år 1923. Denne standarden utgjorde sammen
med den amerikanske grunnlaget for den engelske, utarbeidet i år
1928-31. Eksteriøret på nordiske gordon settere har med andre ord
hatt avgjørende betydning for den engelske standarden. Et faktum
det er verd å legge seg på minnet.
Den Amerikanske standarden fra år 1939 som stort sett var likelydende med den nordiske, ble radikalt omarbeidet i år 1963. Årsaken var at den amerikanske gordon setter hadde fjernet seg fra
gjeldende standard. Derfor tilpasset man standarden til den tids
mest vanlige type, og helhetsinntrykket ble forandret. Man justerte
opp høydemålene med 5 cm. for begge kjønn og rasen ble dominert av store tunge hunder. Viktige bruksegenskaper ble nedprioritert. I England ble championatreglene forandret til ikke å kreve
jaktpremiering, og eiere med full-certede hunder ble anmodet om å
søke championat med tilbakevirkende kraft, dette gjaldt for hunder

Rasetypisk hannhund - ideal
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Flotte resultater

Rasetypisk tispe som stilles opp
feil og blir derfor steil i front

over en lang periode fra år 1900-1958. Dette fikk stor betydning for
utviklingen av gordon setteren i England og resultatet ble ikke overraskende en todelig slik vi ser den i dag.
Championatregler skal harmonere med standarden, og jakthunder
uten krav til jaktpremiering har en tendens til å bli delt i jakt og utstillingstyper. Dette ser vi i overalt i verden. Sett med våre øyne, virker det
som om det er bare de skandinaviske landene og til dels Frankrike og
Tyskland som har klart å bevare kombinasjonen av godt eksteriør og
gode jaktegenskaper i en og samme rase.
Engelsk dual type hann (jakt/show)
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Historisk sammendrag
Gordon setteren stammer fra Skottland og er opprinnelig en trefarget settervariant, overveiende sort og hvit med brune tegninger,
såkalt tanpoint.
Rasenes foredler var den 4. hertug av Gordon Castle. Han avlet
fram disse trefargete settere som ble viden kjent, mer for deres nese
og utholdenhet enn for stor fart. Via nedskrevne fortellinger kan
vi føre Black and tan settere tilbake til tiden omkring slaget ved
Waterloo (år 1815).
Setterrasene oppsto som et resultat av målrettet avl på spaniels
som kom til Wales med keltiske folkeslag rundt 1200-tallet. Rundt
omkring år 1500 kjenner man til hunder som tar stand på trykkene
fugler. En foregangsmann i å ”lære” hundene ”to set” var Robert
Dudley, Hertugen av Northhumberland. I år 1570 benevner en dr.
Caius for første gang disse hundene som settere.
Etter hvert ble mer langlemmete hunder krysset inn. Den tekniske
utviklingen på våpen førte også til at de kortløpete geværene med
flintlås ga muligheten til fluktskyting. Avlen kom nå inn i en stabil
periode og omkring år 1750-1800 hører man for første gang om
egne setterstammer som holdes rene og som gjør stor nytte som
jakthunder. Dette er fundamentet for de tre setter rasene. Gordon
setteren gikk i denne tiden under navnet Black and tan setter. Den
ble ikke betraktet som egen rase men som en fargevariant fra Skottland og England, sidestilt med engelsk setter.
Det har gjennom årene versert mange historier om at Hertugen av
Gordon krysset inn collieblod i sine settere, fordi det på den tiden
fantes en collie som skulle være en glimrende viltfinner. Likeså har
man påstått at blodhund skulle være krysset inn for å gi en enda
bedre nese. Disse teorier er aldri tilstrekkelig belyst eller bevist, og
flere av vårt århundres mest kunnskapsrike kynologer mener derfor
å kunne konkludere med følgende; gordon setteren er en variant av
den alminnelige engelsk setter oppstått i begynnelsen av det 19.
århundre eller tidligere. Enkelte Skotske familier fremelsket en god
brukstype, ikke særmerket med en spesiell farge men som senere
fikk fargene sort men rød/brunt tan og sort og hvit med samme
tan-farger. Senere fram mot år 1900 er det alminnelig kjent (via
stamtavler) at Irsksetter ble krysset inn.
I år 1859 avholdt den Engelske Kennel Klubb sin første utstilling
og utga senere i år 1874 sitt første bind hvor det ble innskrevet 125
Gordon settere i stamboken. Disse er rasens offisielle fundament.
Den første 1. premien på utstilling ble tildelt en gordon setter, likeså den første 1. premien på jaktprøve den 18. april 1865. Etter 3
år med Black and Tan og Engelsk setter i samme ring, ble de delt
i egne klasser. I år 1924 fikk Black and tan setteren navnet gordon
setter.
Gordon setteren kom forholdsvis tidlig til Norge. Allerede omkring år 1850 kom en engelsk general ved navn John Blackwell
til Norge, først for å besøke Jo Gjende, senere giftet han seg med
den vakreste jenta i Heidal og slo seg ned på gården Klones i Vågå.
Han var en ivrig jeger og brakte med seg flere Gordon settere som
han drev et meget nøyaktig og strengt avls arbeid med. Den første
kjente parringen i Norge var mellom tispen Nora til Olaf Formo og
Forstmester Barth’s hund Pan. Fra dette kullet stammer tispen
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Narka til Johan Kjorstad som blir stammor til den første gordon
setter stammen i Norge.

Alt i 1880-årene ble de første hundene av ”Heather”- stammen
importert til Norge. Disse hundene var foredlet av skotten Robert
Campman som tidlig innså at den tids gordon settere var for tunge
og måtte få et tydeligere setterpreg. Han skriver i et brev fra år 1890,
- Jeg begynte å holde gordon setteren for omtrent 15 år siden, og
på den tiden fantes de i store mengder på de skotske utstillinger. De
var som regel tunge, sterke hunder med korte, tykke hoder, meget
kraftig bygget og især med et meget tungt skulderparti.
Etter hvert ble det importert flere hunder fra England og Skottland
og fram mot 2. Verdenskrig utkrystalliserte det seg en håndfull
oppdrettere som gjorde det bra både på jaktprøver og utstilling.
De hadde klart å avle fram en gordon setter som var mere homogen
og typelik enn de vi kjenner i dag. Bruksegenskapene ble satt i
høysetet og rasen var helt på høyde med de andre setterasene i
disse årene. Gordon setteren vant bl.a. Høyfjellspokalen i år 1936.
Krigsårene var naturlig nok vanskelige år for hundesporten. Gordon setterklubben klarte til tross for de vanskelige tidene å arrangere flere utstillinger. Ledelsen i klubben ønsket også å stimulere til
økt avl ved å fjerne stambokavgiften. Fra år 1940-1945 økte faktisk
medlemsmassen fra 231 til 300 stk.
Etter krigen befant gordon setteren seg nede i en bølgedal. Medlemstallet sank og det ble registrert rundt 50 valper pr. år. Få oppnår
utstillingspremie og svært få blir premiert på prøve (under 5 %).
Under klubbens høyfjellsprøve i år 1949 utrykker formannen sin
bekymring og sier at rasen mangler dressører og aktive jegere.
I alle år etter krigen og fram mot slutten av 60 - tallet hadde den
norske jegerstand foretrukket Engelsk setter og pointer framfor gordon setter. Rasen ble sett på som tung med manglende jaktlyst og
derfor uegnet til rypejakt i norske høyfjell. Imidlertid hadde gordon
setteren tilegnet seg et godt rykte som skogsfuglhund.
Disse egenskapene er foredlet og finnes i dag i flere linjer. Vi må
heller ikke glemme de få svarthund entusiaster og oppdrettere som
i denne perioden holdt kvaliteten oppe. Her kommer vi ikke utenom
kennelnavn som Kalvsjølias, Gloføikens, Stugudalen, Løssfelterets
og Trollheimens.

På slutten av 60 – tallet er situasjonene såpass foruroligende at
Norsk Kennel Klubb sammen med Dansk Kennel Klub godkjenner
bruk av Engelsk setter for å forbedre bruksegenskapene. En klok og
udramatisk beslutning - det var tross alt ikke mange tiår siden disse
var å betrakte som samme rase. I Norge blir to parringer godkjent,
en av de fører fram og innfrir alles forhåpninger, nemlig parringen
mellom Stugudalens Troya til Johan B. Steen og ES. Vestfjellets
Topper. To avkom, Jotuns Bleika og Jotuns Mixi vant h.h.v. Norsk
derby og NM Høyfjell.
Vi kan i ettertid si at dette ble startskuddet til en ny æra for gordon
setteren. Populariteten økte bland jegere og prøvefolk og resultatene lot ikke vente på seg. Gordon setteren var igjen å finne på
premielistene.

Utmerkede typer

Rasetypisk tispe

Rasetypisk hann, med godt gs utrykk

Rasetypisk tispe

Rasetypisk hann

Rasetypisk tispe (gode paralleller i hode)

Rasetypisk hann
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Eksteriørmessig spriket det nå til alle kanter. I tillegg til den noe tunge typen som fantes fra før, fikk vi nå dens rake motsetning, lettbygde
små hunder med myndepreg. Overtegning og hvite avtegninger på
bryst og tær ble også mer vanlig. De beste hundene etter disse parringene ble naturlig nok brukt videre i avl og finnes i dag i stamtavlene til de aller fleste framgangsrike oppdrettere.
I de senere årene er det importert nytt blod fra Amerika, Italia, Tyskland, Frankrike, England og selvfølgelig Danmark og Sverige som vi
har et stadig tettere samarbeid med. Ikke alt har vært like vellykket,
men stort sett har disse importene bidratt i positiv retning. Vi har fått
flere komplette gordon setter med bruksegenskaper og eksteriør vi
kan være bekjent av.

Rasetypisk hann
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Rasetypiske hann i flott norsk natur

a

Rasetypisk eldre tispe

Parringslek

a

Rasetypisk tispe med prima overlinje

Rasetypisk eldre tispe med karakteristisk utrykk

Vakker hannhundvalp
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Forskellige uønskede/uakseptable typer

Tre typiske hoder med detaljfeil (1-3) og tre utypiske hoder (4-6)

1 4

2 5

3 6

1: Dårligt utfylt neseparti.
2: Kuplet hode, løse lepper og
slappe nedre øyelokk.
3: Lyse øyne, spist snudeparti
og halshud.
4: ”Collitypen” med lett spist 		
snuteparti og høyt ansatte ører.
5: ”Blodhundetypen” med tungt
uedelt hode og slappe 		
hengende lepper.
6: Dårlig parallellitet med skalle
og snute.
7: Langhalset, overpelset og 		
uakseptabel type.
8: Overpelset, steil skulder og
overvinklet bak med korte haseledd.
9: Stor og tung og uakseptabel type.
10: Langhalset, overpelset og 		
uakseptabel type.
11: Dårlig parallellitet mellom skalle
og snute (verdensvinner 2008).
12: Tung, grov blodhund preget
hode (uakseptabelt).
13: ”Field Trial” type utypisk 		
hode, helt rette bakben, tynn
benstamme, hoyt ansatt hale og
snaut hårlag (uakseptabelt).
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Nostalgi - over 130 år

Rock og Grouse fra ca. 1850

Bellmont 1880 - Champion

Peter of Combie 1926 - ideal hode

Idealisert strektegning af Heather Grouse 1886

Heather Grouse 1886 - Champion

Stylish Ranger 1900 - Derbyvinder, England

Heather Fly 1903 - Utstillings Champion

Dashing Bright 1904
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Nostalgi - over 130 år

Trollheimens Glory II 1927 - N. UCH.

Trollheimens Stegg 1928 - N. UCH.

Stroi fra 1930 - INT. CH. N. & S. UCH.

Stormarkens Troll 1950 - N. UCH.

Kalvsjølias Jerv 1954 - N. UCH.

Big 1957 - N. UCH.

Stugudalens Troya 1962

Thorøs Vicky 1963 - N. UCH.
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Nostalgi - over 130 år

Jotuns Kim 1966

Nasafjellets Boy 1967

Nasafjellets Lord Wilhelm 1970 - N. UCH.

Løsfelterets Tivi 1970 - N. UCH.

Jotuns Mixi 1970 - Kongepokal

Ulvatnes Porat 1970 - N. UCH.

Rørosviddas Tatra II 1971 - N. JAKT CH. - N. UCH.

Jotuns Toya 1975 - Kongepokal
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Nostalgi - over 130 år

Krutrøykens Tell 1978 - N. S. UCH. - N. JAKT CH.

Jontuns Stegg 1980

King 1981 - N. UCH.

Kråklifjellets Brann 1983

Vinterveiens Bliss 1984 - Norgesmester

Fjelloas Kim 1986 - Norgesmester. N. JAKT CH. - N. UCH.

Bualias Rågg 1988

Rypebrinkens Lord Moc - Norgesmester to gange
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Nostalgi - over 130 år

Tuvakjerrets Bonnie 2001 - N. JAKT CH.

Rippys Tex 1999 - S. N. JAKT. INT. Jakt CH. 2xN. S. D. & Nord. UCH.

Hammarkleivas Krutt 1995 - INT S. N. UCH. Nordisk vinner ’98

Finnvola’s Zico 1999 - N. JAKT CH. S. N. INT. UCH. Nord. & Norsk vinner

Faksfjellets Rocco Royal, 1995 - N. S. JAKT CH.

Østmoens Irja 2003 - N. JAKT CH.

Evjegaardens Cassandra 2004 - N. S. UCH.

Klettkovens Karikatur 2006 - Nordisk UCH.
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Gruppe: 7

Rasebeskrivelse for gordon setter

Direkte oversettelse fra FCI-standarden. 2.12.2008

FCI rasenr: 6
FCI dato: 14.06.1987
NKK dato: 14.10.1999

GORDON SETTER

Opprinnelsesland/ Storbritannia.
hjemland
Helhetsinntrykk

Velproporsjonert stillig, harmonisk og kraftig jakthund, bygget for galopp.
Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Adferd/
temperament

Intelligent, verdig og abejdsvillig. Modig, tillitsfull, vennlig og med rolig temparament.

Hode

Mer dypt enn bredt. Lengden fra nakkeknølen til stoppen lengere enn fra stoppen til snutespiss. Tørt over og under
øynene. Skalle: Lett hvelvet, bredest mellem ørerne. Bredere enn snutepartiet. Stopp: Utpreget.

Ansiktsregion

Nedebrusk: Stor, bred, sort. Åpne nedebor. Snuteparti: Noe lengere enn dypt. Langt med nesten paralelle linjer, verken
spisst eller snipete. Lepper: Godt markerte, men ikke hengende. Kjever/tenner: Kraftige kjever. Perfekt 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. Ører: Middels store, tynne. Lavt ansatte,
hengende tett inntil kinnene.

Hals

Lang, tørr og buet uten løs halshud.

Forlemmer

Helhetsinntrykk: Rette, med kraftig benstamme. Skulder: Godt tilbakelagt, skråstilt, lang, bred og flatt skulderblad. Tett
sammen ved manken, men ikke grove. Albue: Ligger tett inntil kroppen. Mellomhånd: Rett. Poter: Ovale, godt samlede
med hvelvede tær. Rikelig behåring mellom tærne. Kraftige tredeputer.

Kropp

Moderat lang. Lend: Bred, svakt hvelvet. Kryss: Svakt fallende i forhold til horisontalplanet. Bryst: Dypt, ikke for bredt,
med godt buede ribben. Lange bakre ribben.

Hale

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.

a
Fremtiden
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Baklemmer

Helhetsinntrykk: Fra hoften til haseledd lange, brede og muskuløse. Knær: Velvinklete. Mellomfot: Kort og kraftig. Rett.
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 dele av kroppen. Beheng på øvre del av ørene langt og silkeaktig; beheng på baksiden av bena langt, fint, flatt
og rett. Beheng 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. Tantegning 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 forbena 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 haseledd ned til tær. Rundt anus. Meget liten hvit flekk på bryst tillatt.
Ingen annen farge tillatt.

Størrelse og vekt

Mankehøyde: Hannhunder: 66 cm. Tisper: 62 cm. Vekt: Hannhunder: 29,5 kg. Tisper: 25,5 kg.

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, samt avvikets påvirkning på hundens helbred og velferd.

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.
Bemerkninger fra NKK’s Standardkomite: I Norge brukes mankehøyden
fra den gamle engelske standarden som var tilpasset jakthunder.
Hannhunder: 60-65 cm. Tisper: 58-63 cm.
Norsk Kennel Klub 2.12.2008.

Feilfarver

Engelsk Field Trial Champion Freebirch
Vincent fra 1977 .
Far til flere FT. Champions.

a
Fremtiden
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Norsk gordonsetter klub’s kommentarer
I rasens hjemland England er rasen delt opp i utstillings- og jakthunder. Denne utvikling er skjedd også i
USA, Australia og delvis også i Vest-europa. I Norge anser vi dette som uheldig, og ønsker istedet å kombinere gode jakt- og utstillingegenskaper i en og samme hund, og med spesiell ivaretagelse og utvikling av
gordon setterens naturlige egenskaper både som høyfjell-skogsfugl- og lavlandshund. Denne bruksallsidighet er ett av rasens særpreg og et mål for klubbens avlspolitikk.
Forord skrevet av: Roald Løssfelt og Bjørn Storsveen, 1999. Revideret av NGK’s avlsråd 2008

Opprinnelsesland /
hjemland:

Ingen bemerkninger.

Helhetsinntrykk:

Gordon setteren skal være en edel, harmonisk, spenstig og rektangulært bygget jakthund av forholdsvis kraftig
settertype bygget for galopp med et rolig, imøtekommende og vennlig temperament.

Adferd/ Temperament:

Intelligent, modig, tillitsfull og verdig. Dårlig gemytt er svært uønsket og bedømmes strengt.

Hode

Forholdsvis langt, mer dypt en bredt. Tydelig markert pannestopp og ikke for utflytende nakkeknøl. Lengde fra
snute til stopp og fra stopp til nakkeknøl bør tilnærmet være lik. Skallen svakt hvelvet. Sett i profil bør skallens
overlinje, samt snutepartiets over og underlinje være rette og parallelle. Godt markerte lepper, men ikke hengende. Se ideal hode side 11 - 3. foto - Peter of Crombie.

Ansiktsregion:

Hode må ikke gi assosiasjoner til andre raser. *Kjever/tenner se side 19.

Hals

Ekstrem lang eller kort hals er uønsket. Skjemmende mye halshud
som ødelegger edelheten i hals/hode bedømmes strengt.

Forlemmer

Se ytterligere under kropp.

Kropp

Forpart: En galopperende brukshund krever en spesiell god vinkel mellom skulder og albue. En godt tilbakelagt
skulder i kombinasjon med passende lang overarm og god brystdybde, gir store bevegelsesmuligheter. Voksne
hunder skal ha tydelig forbryst. Bakpart: Krysset skal være bredt, langt og muskuløst. Ideell vinkel på en korrekt
oppstilt hund er ca. 30 grader fra horisontal planet.

Hale

For lang, bøyet eller høyt båret hale skjemmer helhetsinntrykket. Haleknekk forekommer av og til og er uønsket
- men ikke diskvalifiserende. Dommer er fritstilt mht. aksept av veterinær attest på haleknekk/feil.

Baklemmer

Muskuløse og velvinklede baklemmer. Se ytterligere under kropp.

Bevegelser

Effektive jordvinnende bevegelser med godt fraspark bak. Gode bevegelser prioriteres meget høyt.

Rasetypisk hann i fjellet
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Rasetypisk hann (th. rikelig pels)

Rasetypisk tispe

Pels og farge

Ubetydelig brystflekk

Lykkelig valpeeier

Rasetypisk tispe

Hårlag: Pelsen er sent utviklet hos gordon setteren. Kort pels bedømmes mildt hos unge hunder. Pelsen skal
være slett og skinnende blank, gjerne litt grovere enn de andre setter rasene. Det er uønsket med for mye bølger
og krøller. Utrimmede hunder bedømmes mildt i kvalitets-bedømningen. Farge: Fargen skal være dyp kullsort
med kastanjebrune tan-tegninger. Det er viktig at det ikke er islett av tanfarge i det sorte. Tanfargen må ikke gå
over neseryggen. Hvit brystflekk tillates, men med det menes ikke nedover til buken eller oppover til halsen. NGK
anbefaler at gordon settere med hvite tåspisser/tær ikke tildeles 0. premie, alene på bakgrunn av små fargeavvik.
Eldre hunder kan ha et uønsket rød/brunt skjær over seg. Dette er døde hår med brune hår spisser som kan plukkes bort. På forlabbene finnes ofte en sort flekk som kalles ”thumbmark” og på tærne finnes sorte avtegninger
kalt ”toepencilling” - ingen av disse avtegninger må forveksles med sot - bedømmes mildt. Gs som mangler
disse tegninger er ofte overtegnet andre steder.
Valper og unge hunder har ofte grålige hår på baksiden av lårene, dette kalles ”valpebukser” og forsvinner som
regel ved 2-års alderen, bør ikke straffes, men kan bemerkes. Gs fødes av og til med ikke godkjente farger; helt
røde, helt brune, lever/tan, helt svarte, tricolor. Slike hunder kan registreres, men blir sperret for avl. Dette er så
graverende feil at det diskvalifiserer for premie. Ref. i rasestandarden ”ingen andre farger er tillatt”. Av og til ser
man gordon settere med hvit brystflekk og/eller hvite tåspisser/poter. Dette er avtegninger som har fulgt rasen
siden dens tilblivelse og størrelsen på avtegningene vil avgjøre hvor strengt disse avvik skal bedømmes.

Størrelse og vekt

NGK anbefaler flg. høyde: Hanner 60-65 cm. Tisper 58-63 cm. Overvekt er ikke ønskelig.

Kjever/ tenner

Mangel av en premolar - aksepteres uten videre - Mangel av to premolarer - max. 1. pr. (uten CK) - Mangel av
tre premolarer eller mangel av flere molarer, må anses som en grov feil. Tangbitt - aksepteres, max. 1. pr. ved CK
kvalitet elles 2. pr. Feil posisjon på fortenner - forutsatt at kjevenes plassering er korrekte, kan opp til to fortenner
i feil posisjon betraktes som plasseringsfeil og kun anmerkes. Ved tre fortenner i feil stilling trekkes minst en
premiegrad. Ved fire eller flere fortenner i feil posisjon, er det som ved underbitt - uansett om kjevene er riktig
plassert i forhold til hverandre. Tannmangel påføres kritikken. Under- og overbitt er diskvalifiserende.

Feil

Formuleringen vedrørende feil er i realiteten en liberalisering i forhold til tidligere tiders presisering av eksakte
feil. NGK betrakter ”feil-avsnittet” som et av standardens viktigste avsnitt, fordi det en dommer ser som en liten
feil, kan en annen dommer oppleve helt annerledes. Derfor vil NGK oppfordre våre dommere til å følge disse
kommentarer, vel vitende om at dommerens subjektive skjønn er udiskutabelt. Feil: Hode kileformet, for tungt,
stort. Snipete snuteparti, konkav eller konveks neserygg. Overtegnet i snutepartiet. For høyt ansatte ører. Slappe
nedre øyelokksrenner. Steil fremskutt skulder. Tønneformet bryst. For lang eller misdannet hale (haleknekk) Avfallende kryss. Sprikende poter. Overdreven lang pels. Kruset eller ullen glansløs pels. Matt, gulaktig, blass eller
sortet tanfarge. Hvite labber eller for mye hvit i brystet. Urene fargeoverganger mellom tan og sort. Tannmangel,
se eget avsnitt.
Den Engelske Kennelklubben (The KC) har den 15.11.2008 vedtatt i tilføye følgende i avsnitt om
“Feil” for engelske gun-dogs: “and on the dog’s ability to perform it’s traditional work” - samt
hundens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.

Diskvalifiserende feil

Aggressivitet og/eller fysiske defekter som påvirker sunnheten. Begge testikler må være normalt utviklet.
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Gordon setteren på utstilling og standardens anvendelse
Gordon setteren er en jakthund - en stående fuglehund og fuglehunder skal jaktprøvepremieres for å tildeles certifikat på utstilling,
på samme måte må de oppnå 1. pr AK. på jaktprøve for å bli utstillingschampioner. Disse kravene er den eneste garantien for at vi i
framtiden vil opprettholde vårt avlsmål, nemlig en effektiv og god
jakthund med et rasetypisk eksteriør og gemytt.
Ved utarbeidelsen av en standard forsøker man og finne det best mulige uttrykk for det som spesielt karakteriserer gjeldende rase.
Hva er typisk? Deretter må man søke til rasens skapelse, følge
dens historie og utvikling gjennom tiden for å finne frem til det
idealbilde som tilgodeser rasens beste ytre og indre egenskaper.
For jakthundenes vedkommende må kravet til eksteriøret i fremtredende grad bestemmes av hva som betinger de best mulige
bruksegenskaper, samtidig med at estetiske hensyn ikke tilsidesettes.
Standarden skal så tydelig som mulig språklig tegne oss et idealbilde av rasen, slik vi ønsker dens utvikling i en typisk, ensartet og
edel jakthundskikkelse. Det er heldigvis ingen motsetningsforhold
mellom et vakkert ytre og gode jaktegenskaper, selv om de ikke
ofte finnes forent i fremtredende grad hos samme individ. - Men
det forekommer, og avls- og oppdretterarbeidet bør sette seg slike
høye mål.
Vi skal vokte oss vel for den ensidighet som fuglehunderasene blir
utsatt for i mange land, bl.a. rasens hjemland. Det spesialiseres
og oppdrettes enten til utstilling eller jaktprøver med det resultat
at man får mange vakre utstillingsdyr som ikke duger til jakt og
mange dugelige, men ekteriørt utypiske jakthunder.
Det er vanskelig å tilfredsstille vår standards krav til den ideelle
gordon setter. Fargekravene har alltid vært den vanskeligste biten.
En standard må ha en detaljert beskrivelse av hundens ytre, men
dommeren bør ikke fortape seg i detaljer, og detaljene må heller
ikke tillegges like stor betydning, idet visse eksteriørkrav, de anatomiske/fysiologiske, har en ganske annen betydning for hundens
bruksverdi enn enkelte andre som f.eks. fargen, haleføring, pelslengde osv., som utelukkende er diktert av estetiske hensyn. Men
man kommer aldri utenom visse krav fordi de influerer ganske mye
Fart, stil og galopp

20

på totalinntrykket, dog er det ingen tvil om at gordon setteren er
tjent med at vi prioriterer totalinntrykket og temperamentet opp.
Fargekravet
Fargekravet har til alle tider gitt oppdretterne grå hår i hodet!
Når de rød/brune avtegninger går over i en gulaktig eller reverød
farge, må det reageres, det samme mot hunder som er overtegnet i
hodet og på bena. Det er bedre at avtegningene er for små, ja til og
med urene, med sorte hår ispedd, når ellers fargetonen i det brune
som finnes er varm og dyp.
Dommere som kjenner rasen godt vil i visse tilfelle premiere en
nesten helsort gordon setter, hvis dens fortrinn er så opplagte at
den bør bringes inn i avlen.
I den senere tid kan det virke som om nye dommere er alt for fikserte på de helt spesielle fargekrav, og at de tillegges alt for stor
betydning. I mange tilfeller blir de gamle kjente begreper som
”thumbmark” (sort flekk på forpote) og ”pencilling” (sort oppe på
tærne) beskrevet som sotet - hvilket det ikke er! En gordon setter
som er fullstendig brun på potene uten et sort hår er ofte overtegnet
andre steder (rikelig tan) og kan som 6-7 åring få et rustbrunt skjær
over seg.
Fra tid til annen fødes det gordon settere med relativt mye hvitt
i brystet og på tær/poter. NGK ønsker ikke at disse hundene, på
denne bakgrunn alene skal diskvalifiseres og tildeles 0. pr. Derfor
oppfordrer vi til at disse hundene tildeles sekundære premieringer
(2. eller 3. pr.) i henhold til avsnittet om feil.
For ytterligere å understreke betydningen av en formålstjenlig bedømming kan vi referere til den tidligere formann for DKK´s eksteriørdommerutvalg, som fant det både - korrekt og logisk - å vektlegge funksjon foran kosmetiske detaljer på gordon setteren.
Samtidig er det svært viktig for NGK som ansvarlig raseklubb å ta
vare på det genetiske mangfold. Innavlsgraden i den Norske populasjonen er høy nok som den er.
NGK takker deg fordi du har tatt deg tid til at lese dette kompendiet
og håper du vil følge vårt opplegg. Klubben har med dette ikke

a

ønsket å diktere noen bestemte retningslinjer for deg og din
bedømmelse, men vil du som dommer ta disse betraktningene
med deg i ringen neste gang du dømmergordon setter, er vi
svært takknemmelig.
På denne måten er det NGK´s overbevisning at du som utstillingsdommer bidrar ytterligere til rasens framgang.

Norsk Gordon setter Klub

Herlig valp
Rasetypisk hannhund - ideal type

Favnen full

Rasetypisk tispe
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Flott handling av gordon setter på utstilling

Vennskap
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Utenlandske hanner med stor innflytelse på norsk gs avl*

Springset Classic Image

Advie Shot of Ensay

Carolina All Hat No Cattle
Black Devils Quasimodo
*Coolwinnas Gorse (IRL) Index Dipper of Craftnant (GB) Åens Emmigrant (DK) Rino del Castelare (I) Getryggens Tobi van Tootsie (S) Black Point A. Black Bowie
(DK) Fjellets Dannie (reimporteret til N) (DK) Gordvalls Echo (S) Oscar Du Grand Valy (F) Åens Kalle Kluivert (DK) Joop og V’metz De la Gordoniere (F)
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The
Gordon
Setter
- interpretation of the breed standard
Translation: Erik Petersen & Bjørg Boneng

The Gordon Setter is a hunting dog which in Norway must have won
a prize at hunting trial to be awarded CC at a dog show. Likewise
a 1. prize at a hunting trial is necessary to obtain the title of show
champion. These requirements are the only guarantee we have to
pursue our breeding goal in the future, of an efficient hunting dog
with a conformation and temperament true to the breed standard.
A breed standard is supposed to mirror what is characteristic of
a certain breed. What is typical? What is the origin of the breed,
its history and development? The answer gives us a picture of the
ideal specimen which is both beautiful and can hunt. We are talking about a hunting dog where the conformation is the result of
requirements decided by what is necessary for a hunting dog, at the
same time as aesthetic considerations are not forgotten.
The wording of the standard is supposed to visualize the ideal picture of the breed, a typical, uniform and noble hunting dog. Fortunately there is no contradiction between a beautiful exterior and
excellent hunting qualities although individuals exhibit varying
degrees of this combination. Breeders are encouraged to combine
the two requirements.
In many countries some Gordon Setters are bred only to be exhibited at shows, whereas others are bred to participate only at hunting
trials, a fact which also applies to the country of its origin. The
result is many beautiful dogs which are incapable of raising a bird
and many top hunting dogs which look untypical.
It is difficult to find the ideal Gordon Setter which meets every requirement of the breed standard, but the judge must focus the attention on anatomy and soundness and not get lost in details. We
must keep in mind that the Gordon Setter is a hunting dog and that
physical and mental attributes which contribute to this are far more
important than details like colour, tail carriage and length of coat,
which are dictated by aesthetic considerations. First priority must
be given to total impression and temperament.

Coat colour has always caused great problems for breeders. It is
highly undesirable if the tan markings become yellowish or red,
likewise if there is too much tan on head and feet. It is better that
the tan markings are too small, even mixed with black hairs if the
tan markings in general are correct, i.e. warm and deep. Breed specialists will occasionally put up a Gordon Setter which is almost
all black if its advantages are so obvious that it ought to be used
in breeding.
Over the past few years new judges seem to focus too much attention on colour and some will even misinterpret the standard. In
many cases dogs with “thumb mark” and “pencilling” are defined
as sooty – which is wrong! A Gordon Setter which is all tan on feet
without a single black hair is often rich tan in other areas, and when
it is six to seven years old the colour can look rusty-brownish.
Occasionally Gordon Setter puppies are born with relatively much
white in chest and on feet. NGK doesn’t want judges to disqualify
these dogs because of faulty colour alone, which would disqualify
the dog from being used in breeding. In stead we encourage judges
to award a ”Very good” or “Good” to such dogs. The importance
of emphasizing function before cosmetic details has been stressed
by the previous chairman of DKKs show judges committee. This is
also in line with the policy of the NGK, the official breed club, to
encourage sustainable development. One thing we have to watch
out for is in-breeding.
NGK would like to thank you for taking the time to study this leaflet
on the breed hoping you will follow our advice. We have no wish
to dictate your interpretation of the standard, but would be grateful if you keep these considerations in mind next time you judge
Gordon Setters, and in this way contribute to the improvement of
the breed.
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-Språklig skal standarden, så tydelig som mulig, tegne et
idealbilde av rasen, slik vi ønsker dens utvikling i en rasetypisk,
ensartet og edel jakthundskikkelse. Det er heldigvis ingen
motsetning mellom et vakkert ytre og gode jaktegenskaper,
selv om det sjelden er å finne forent i fremtredende grad i et og
samme individ. – Men det forekommer, og avlsråd
og oppdrettere bør sette seg slike høye mål -

