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(ENGLISH SETTER) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Seisova lintukoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 7 kanakoirat 

Alaryhmä 2.2 brittiläiset ja irlantilaiset pointterit 
ja setterit 

  Käyttökoetulos vaaditaan. 
YLEISVAIKUTELMA:  Keskikokoinen, puhdaslinjainen, olemukseltaan ja liik-
keiltään tyylikäs. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Hyvin aktiivinen ja riistaintoinen. Erittäin 
ystävällinen ja hyväluonteinen. 
 
PÄÄ: Korkea-asentoinen, pitkä ja melko kuiva.  
Kallo: Kallo soikea korvien välistä, riittävän tilava. Niskakyhmy selvästi erottuva. 
Otsapenger: Selväpiirteinen.  
Kirsu:  Musta tai maksanvärinen karvapeitteen väristä riippuen. Sieraimet avarat. 
Kuono: Kohtalaisen syvä ja lähes suorakaiteen muotoinen. Etäisyys otsapenkerees-
tä kuonon kärkeen sama kuin niskakyhmystä silmiin.  
Huulet: Eivät liian riippuvat. 
Leuat / hampaat / purenta: Leuat vahvat ja lähes yhtä pitkät. Täydellinen ja sään-
nöllinen leikkaava purenta; ylähampaat peittävät tiiviisti alahampaat suorassa  
kulmassa leukoihin nähden. Täysi hampaisto toivottava. 

 

Ryhmä: 7 
 

FCI:n numero: 2 
Hyväksytty: FCI 28.10.2009 
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Silmät: Kirkkaat, lempeät ja ilmeikkäät. Väri vaihtelee pähkinänruskeasta tumman-
ruskeaan, mitä tummemmat silmät sen parempi. Vaaleammat silmät hyväksytään 
vain maksavalkoisilla (liver belton) koirilla. Silmät ovat soikeat, eivät ulkonevat. 
Korvat: Kohtalaisen pitkät, matalalle kiinnittyneet, kauniisti päänmyötäisesti las-
keutuvat. Ylempi osa silkinhienon, kärki samettimaisen karvan peitossa. 
 
KAULA:  Melko pitkä, lihaksikas, kuiva. Niskalinja hieman kaartuva, jalo ja tyyli-
käs. Kaula levenee lapoja kohti. Ei löysää kaulanahkaa. 
 
RUNKO:  Kohtuullisen pituinen. 
Selkä: Lyhyt ja suora. 
Lanne: Leveä, hieman kaareva, vahva ja lihaksikas. 
Rintakehä: Syvä ja leveä lapojen kohdalla, tilava ja pitkä. Viimeisetkin kylkiluut 
pitkät.  
 
HÄNTÄ:  Lähes selkäviivan tasolle kiinnittynyt, keskipitkä, ei ulotu yli kintereen, 
ei kihara- eikä nyörikarvainen. Hieman kaareva tai sapelinmuotoinen, ei ylöspäin 
kääntynyt. Hännän karvoitus on lippumainen tai hännässä on pitkät, riippuvat hap-
sut, hännän tyvessä karva on lyhyempää. Karva pitenee hännän puoliväliin ja lyhe-
nee vähitellen kohti kärkeä. Karva on pitkää, kiiltävää, pehmeää, silkkistä, lai-
neikasta mutta ei kiharaa. Koira heiluttaa eloisasti häntäänsä liikkeessä, eikä nosta 
sitä selkälinjan tasoa korkeammalle. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT:  
Lavat: Taakse sijoittuneet, viistot.  
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. 
Kyynärvarret: Suorat, hyvin lihaksikkaat, pyöreäluiset.  
Välikämmenet: Lyhyet, vahvat, pyöreäluiset ja suorat. 
Etukäpälät: Päkiät vahvat. Käpälät tiiviit. Varpaat kaarevat ja tiiviisti yhdessä,  
varpaiden välissä suojaava karvoitus. 
TAKARAAJAT: Lihaksikkaat, myös sääri. Pitkät lonkkanivelestä kintereeseen. 
Reidet: Pitkät. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Matalat, eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. 
Takakäpälät: Kuten etukäpälät. 
 
LIIKKEET:  Vapaat ja sulavat ilmentäen nopeutta ja kestävyyttä. Kintereet liikku-
vat vapaasti ilmentäen hyvää takaraajan työntövoimaa. Takaa katsottuna koko 
takaraaja on samassa linjassa. Liikkuu ryhdikkäästi. 
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KARVAPEITE 
KARVA: Niskasta lähtien kauttaaltaan hieman laineikasta, pitkää ja silkkistä, ei 
kiharaa. Etu- ja takaraajoissa runsaat hapsut, jotka ulottuvat lähes käpäliin.  
VÄRI: Mustavalkoinen (blue belton), oranssivalkoinen (orange belton), kelta-
valkoinen (lemon belton), maksavalkoinen (liver belton) tai kolmivärinen, joka on  
mustavalkoinen tai maksavalkoinen parkinruskein (tan) merkein. Tasainen pieni-
pilkkuisuus on suotavampaa kuin suuriläiskäisyys. 
 
FCI:N ROTUMÄÄRITELMÄTOIMIKUNNAN HUOMAUTUS:  Englannin-
setterin karvapeitteen erityisestä pienipilkkuisesta värityksestä käytetään tavallises-
ti sanaa "belton". Belton-niminen kylä sijaitsee Northumberlandissa. Ilmaisun 
keksi rodun kasvattaja Edward Laverack, ja se levisi yleiseen käyttöön hänen rotua 
käsittelevästä kirjastaan. Hänen jalostustyöllään on ollut ratkaiseva vaikutus eng-
lanninsetterin ulkomuotoon.  
 
KOKO JA PAINO:   
Urokset:  65 - 68 cm 
Nartut:    61 - 65 cm  
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutet-
tuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Vihaisuus tai arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 
HUOM.  Uroksilla on oltava kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


