Gordon Setteren
GORDON SETTERENS OPRINDELSE
Gordon Setteren stammer fra Skotland hvor den var almindeligt udbredt for ca. 200 år siden.
Racen blev forædlet af Alexander Gordon der var den
4. Duke of Gordon Castle. Han lykkedes med at lave
en setter der var stærk på fugl (Grouse), robust, udholdende og modtagelig for dressur. Racen blev naturligvis
navngivet Gordon Setter
GORDON SETTEREN I DANMARK
De første Gordon Settere blev hentet til Danmark i 1875
af Herman Christiansen, der var indehaver af godset
Rask ved Horsens. De kom til at danne grundlag for
en af de mest berømte gordonstammer nogensinde –
Raskblodet – som findes i de fleste nulevende hunde i
Danmark. Christiansen var i øvrigt medstifter af ”Dansk
Jagt” og formand for Dansk Kennel Klub i årene 18971901.
I dag findes der 7-800 Gordon Settere i Danmark, og
der fødes ca. 70 hvalpe om året. Racens interesser bliver varetaget af Dansk Gordon Setter Klub – som kan
kontaktes via klubbens hjemmeside på adressen:

www.dgsk.dk

– EN ELEGANT ”STÅENDE” JAGTHUND

FAKTA OM GORDON SETTEREN
•T
 EMPERAMENT
Intelligent, kompetent og værdig. Den er dristig og
frimodig med et venligt og afbalanceret gemyt
• BEHOV
Noget motion samt jagtrelaterede aktiviteter.
Samvær med familien
• STØRRELSE
Skulderhøjde for hanner: ca. 60-66 cm
for tæver: ca. 58-62 cm
Vægt: 22-28 kg
• PELS
Pelsen er moderat lang, fladtliggende uden krøl eller
bølger og den gennembørstes efter behov
• FARVE
Dyb, blank og kulsort, uden skær af ”rust”,
med aftegninger af kastanjerødt – dvs. en glansfuld
tanfarve.
Lille, hvid brystplet er tilladt.

Gordon Setteren er en alsidig jagthund.
Robust, intelligent og et venligt medlem af den aktive familie.
Se mere på
dgsk.dk

GORDON SETTEREN BLIVER GOD TIL DET
DEN BRUGES TIL
Gordon Setteren besidder stor robusthed og er tillige
meget udholdende. Her er tale om en hund, der kan
lide at bevæge sig og løbe hurtigt. Uden for jagttiden
kan motionen f.eks. klares med løbeture, cykling, træk
af vogn, skiture med mere. Det er dog vigtigt her at bemærke at hunden bør være 2 år og dermed udvokset før
den deltager i sådanne aktiviteter. Gordon Setteren er
klar til det hele, her gælder det blot om at være kreativ
og få det til at passe med familiens foretrukne aktiviteter.

HVEM HAR EN GORDON SETTER?
Ejeren af en Gordon Setter er typisk jæger eller aktivt
udemenneske, der ønsker sig en tro følgesvend under
sin færden i naturen.
Det er en hundeejer, der sætter pris på en smuk og intelligent hund, der knytter sig tæt til dens fører og familien,
men som hviler i sig selv og ikke konstant kræver opmærksomhed, når den færdes i hjemmet.
Hvis der er energi og overskud til at aktivere og dressere
en hund er en Gordon Setter et udmærket valg – også
for en førstegangshundeejer.
GORDON SETTEREN I HJEMMET
Gordon Setteren er en dejlig familiehund. Den er tillidsfuld og besidder et afbalanceret og roligt gemyt. Den
er god til børn og leg, hvor den optræder tålmodigt og
nyder at blive klappet. En Gordon Setter er selvstændig
og selvsikker og har ikke behov for at markere sig over
for fremmede hunde og mennesker.
Det er ikke specielt vanskeligt at dressere en Gordon
Setter, men den kræver at man lægger den fornødne tid
og energi i træningen og begynder, når den er hvalp.
En Gordon Setter er avlet til først og fremmest at være
en selvstændig jagthund og den opdrages derfor bedst
med kærlighed og konsekvens dels i træningen, men
også i det daglige samvær med hunden.
En konsekvent og gentagen træning af indkald og sit/
dæk, er afgørende, og grundet den store jagtlyst er det
vigtigt at holde dressuren ved lige igennem hele hundens liv.

EN UDPRÆGET JAGTHUND
Gordon Setterens jagtlige søg afpasses efter det terræn,
den færdes i, og selvom den gerne søger over store
afstande, holder den god kontakt til sin fører. Det er en
udpræget jagthund med stærke standegenskaber, og
den er særdeles egnet til jagt i det åbne landskab efter agerhøns og fasaner, ligesom den er meget brugt til
sneppejagt i skoven. Den er en fremragende apportør,
hvilket også gør den til en god kammerat under andejagt. I skoven driver den også gerne med råvildt, men er
absolut ikke skarp. I Norge og Sverige, hvor racen har
større udbredelse end i Danmark, bruges den i særdeleshed til jagt på fjeldene efter ryper og i de store skove
på tjur, urfugl og andre skovfugle.
SØG, STAND, REJS OG APPORT!
Når en Gordon Setter har lokaliseret en fugl ved hjælp
af sin næse, tager den stram stand i retning af den gode
duft/fært. Derved ”trykker” den vildtet til ikke at bevæge
sig. Når jægeren kommer op til sin hund og har geværet
klart, beder han den gå frem og rejse fuglene, hvorefter
hunden skal forholde sig i ro, da det derved er lettere
for jægeren at koncentrere sig om at afgive forsvarligt
skud til byttet. Efterfølgende sendes hunden ud for at
apportere den nedlagte fugl.

