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ENGELSK SETTER 
Oprindelsesland: Storbritannien 

 
Anvendelse: Stående jagthund 

Klassifikation: FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde), 
  Sektion 2.2 (Britiske og Irske Pointere og Settere; Settere) 
  Med brugsprøve 

Helhedsindtryk: Middelstor med stramme linier, elegant i fremtræden og bevægelse  
Temperament: Meget aktiv med intens jagtlyst. Den er overstrømmende venlig og godmodig.  
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Hoved:  Bæres højt. Det er langt og rimeligt tørt. 

 Skalle: Oval fra øre til øre med rigelig plads til hjernen. Nakkeknuden er veldefineret.  

 Stop: Veldefineret. 

 Næse: Næsefarven er sort eller leverbrun – alt efter pelsfarven. Næseborene er godt åbne. 

 Næseparti: Moderat dyb og ret kvadratisk. Afstanden fra stop til næsespids bør være den samme som 
længden af skallen fra nakkeknuden til øjnene.  

 

Læber: Ikke alt for hængende 

 Kæber, bid: Stærke kæber af næsten samme længde med et perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid – 
dvs. at de øverste tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne. 
Fuldt tandsæt er ønskeligt. 

 

     

 

                                                                                                                Side 1 af 3 



ENGELSK SETTER 
 
 
Øjne: Klare, milde og udtryksfulde. Farven går fra nøddebrun til mørkebrun – jo mørkere jo bedre. 

Kun for hunde med pelsfarven ”liver belton” accepteres lysere øjne. Øjnenes facon er oval og 
ikke udstående. 

    

Ører: Moderat lange og lavt ansatte. De hænger i smukke folder tæt ind til kinderne. Ørespidserne er 
fløjlsagtige. Den øverste del af øret er beklædt med fin, silkeagtig pels.  

Hals: Temmelig lang, muskuløs og tør med en let nakkebue. Overgangen fra hoved til hals er 
renskåret, mens den ved skuldrene er mere kraftig og meget muskuløs – dog aldrig med løs 
eller hængende halshud neden for struben. Halsen skal være elegant i formen.  

Krop: Af moderat længde 

 Ryg: Kort og vandret 

 Lænd: Bred, let hvælvet. Den er stærk og muskuløs. 

 Bryst: Brystkassen er dyb. Der er meget god dybde og bredde mellem skulderbladene. Ribbensbuen 
er rummelig og godt hvælvet med god dybde i de bagerste ribben. 

Hale: Ansat næsten i linie med ryggen. Den er middellang og når ikke neden for haseleddet. Den 
bæres hverken krøllet op eller slapt hængende, men let buet eller som en krumsabel – dog 
uden tendens til at vende opefter. Halen er forsynet med en fane af lange, nedhængende 
frynser, som begynder tæt ved haleroden og bliver længere indtil midten. De bliver derpå 
gradvis kortere ud mod spidsen. Hårene er lange, blanke, bløde og silkeagtigt bølgede, men 
ikke krøllede. Halen bevæges livligt fra side til side, og bæres ikke over ryglinien.  

Lemmer:  

Forpart:  

 Skuldre: Godt tilbagelagte eller skråtstillede  

 Albuer: Godt lavt ansatte og slutter tæt til kroppen. 

 Underarm: Lige og meget muskuløs med rund benstamme 

 Mellemhånd: Kort, stærk, rund og lige 

 Forpoter : Kompakte, tæt samlede med godt hvælvede tæer, der beskyttes af et lag af hår mellem 
tæerne. Trædepuderne er kraftige. 

Bagpart: Over- og underlår er meget muskuløse. De er lange fra hofte til haseled. 

 Lår: Lange 

 Knæ: Velvinklede 

 Mellemfod: Drejer hverken ind- eller udefter. Haserne er lavt ansatte. 

 Bagpoter : Kompakte, tæt samlede med godt hvælvede tæer, der beskyttes af et lag af hår mellem 
tæerne. Trædepuderne er kraftige.  

Bevægelse: Fri og yndefuld bevægelse, der giver indtryk af fart og udholdenhed. Hasernes frie bevægelse 
giver et kraftigt fraskub fra bagparten. Set bagfra ligger hofte-, knæ- og haseled på en lige linie. 
Hovedet bæres naturligt højt. 

Pels:  
 Hårlag: Fra nakken, på linie med ørerne, er hårlaget let bølget – ikke krøllet. Det er langt og silkeagtigt, 

som pelsen i øvrigt er. Der er et fyldigt behæng som bukser og som frynser på forbenene – 
næsten helt ned til poterne.  

 Farve: Sort/hvid (blue belton), orange/hvid (orange belton), lemon/ hvid (lemon belton), leverbrun/hvid 
(liver belton) eller tricolour – dvs. blue belton med tan eller liver belton med tan. Der 
foretrækkes hunde uden store, farvede partier på kroppen, men de bør være spættede (belton) 
over det hele. 

Bemærkninger fra FCI’s standardkomité : 
  ”Belton” er den traditionelle betegnelse for den karakteristiske, spættede tegning hos Engelsk 

Setter. Belton er en lille by i Northumberland. Udtrykket er skabt og udbredt igennem bogen om 
Engelsk Setter, skrevet af Edward Lavarack – en opdrætter, der har haft væsentlig indflydelse 
på racens udseende i vore dage. 
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Størrelse: Skulderhøjde for hanner: 65-68 cm 

                   for tæver:   61-65 cm 
   

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens virkning på sundheden og 
velfærden hos hunden og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejd e. 

Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde  

• Hunde, der tydeligt viser fysiske eller mentale abnormiteter, skal diskvalificeres. 
 

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: 

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl. 
 

De seneste ændringer er skrevet med fed . 

 

Ω  Ω  Ω 
 

Standarden udgivet af FCI d. 28. juli 2009 

 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

APRIL 2014 
 

 

¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK NOVEMBER 1998 ¤ ¤ ¤ 
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