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(GORDON SETTER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 seisojat
Alaryhmä 2 brittiläiset ja irlantilaiset pointterit ja setterit;
2.2 setterit.
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs ja sulavalinjainen, kauttaaltaan tasapainoinen.
Gordoninsetteriä voidaan verrata vahvarakenteiseen hunter-hevoseen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs, palvelualtis ja itsetietoinen. Luonteeltaan rohkea, avoin, ystävällinen ja rauhallinen.
PÄÄ: Pikemminkin syvä kuin leveä. Pituus niskakyhmystä otsapenkereeseen suurempi kuin otsapenkereestä kirsuun. Silmien ylä- ja alapuolelta kuiva.
Kallo: Hieman pyöristynyt, levein korvien kohdalta. Tilava ja kuono-osaa leveämpi.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Suuri, leveä ja väriltään musta. Sieraimet avoimet.
Kuono-osa: Pitkä, kuonon linjat lähes yhdensuuntaiset, ei terävä eikä suippo. Hieman pitempi kuin syvä.
Huulet: Selkeäpiirteiset mutta eivät liian riippuvat.
Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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Leuat / hampaat: Voimakkaat leuat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta;
ts. ylähampaat peittävät tiiviisti alahampaat ja ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.
Posket: Mahdollisimman litteät ottaen huomioon pään muodon.
Silmät: Tummanruskeat ja kirkkaat, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat.
Ilme tarkkaavainen ja älykäs.
Korvat: Keskikokoiset, ohuet, matalalle kiinnittyneet ja päänmyötäiset.
KAULA: Pitkä, kuiva, kaareutuva, ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Kohtuullisen pituinen. Ylälinja on vaakasuora.
Lanne: Leveä, kevyesti kaartuva.
Rintakehä: Syvä mutta ei liian leveä. Kylkiluut kaareutuneet, myös taaimmat kylkiluut ovat pitkät.
HÄNTÄ: Suora tai hieman sapelimainen, ei kintereen alapuolelle ulottuva. Hännän asento on vaakasuora tai hieman selkälinjan alapuolella. Häntä on tyvestään
paksu, kärkeä kohti kapeneva. Viirimäinen hapsutus alkaa pitkänä läheltä hännäntyveä ja lyhenee kärkeä kohti.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Litteäluiset, suorat ja voimakkaat.
Lavat: Pitkät, hyvin viistot, leveät, litteät, eivät raskaat. Lapojen kärjet sijaitsevat
lähellä toisiaan.
Kyynärpäät: Suhteellisen alas sijoittuneet ja tiiviisti rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Pystysuorat.
Etukäpälät: Soikeat ja tiiviit. Varpaat hyvin kaareutuneet, varpaiden välit hyvin
karvoittuneet. Päkiät hyvin kehittyneet ja paksut.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lonkkanivelestä kintereeseen pitkät, leveät ja lihaksikkaat. Kinner matala ja vahva. Välijalka suora. Lantio lähes vaakasuora.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Takakäpälät: Soikeat ja tiiviit. Varpaat hyvin kaareutuneet, varpaiden välit hyvin
karvoittuneet. Päkiät hyvin kehittyneet ja paksut.
LIIKKEET: Vakaat, vapaat ja tasapainoiset, tehokas takaraajan työntö.
KARVAPEITE
Karva: Päässä, raajojen etuosissa ja korvien kärjissä lyhyttä ja hienoa. Muualla
rungossa ja raajoissa kohtuullisen pitkää, sileää, ei laineikasta eikä kiharaa.
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Hapsutus korvien yläosissa pitkää ja silkkistä, raajojen takaosissa pitkää, hienoa,
sileää ja suoraa. Hapsut rungon alla saattavat ulottua rintaan ja kaulaan. Hapsutus
mahdollisimman sileää ja suoraa.
Väri: Syvä, kiiltävä hiilenmusta ilman ruskehtavaa sävyä, kastanjanpunaisin ts.
kirkkain punaruskein (tan) merkein. Mustat viirut varpaissa ja leuan alla sallitut.
Punaruskeat merkit:
- kaksi selvää korkeintaan 2 cm kokoista täplää silmien yläpuolella
- kuonon sivuilla, ruskea väri ei ulotu kuononselälle
- kapea raita kuonon yli heti kirsun takana
- kurkussa sekä kaksi suurta selvää merkkiä rinnassa
- takaraajojen ja reisien sisäpuolella ja polven etupuolella, mistä tan-alue levenee
takaraajan ulkopuolelle kintereestä alas varpaisiin
- eturaajojen takapuolella kyynärpäihin asti ja niiden etupuolella ranteisiin tai
hieman niiden yli
- peräaukon ympärillä
Hyvin pieni valkoinen rintatäplä sallitaan. Mikään muu väri ei ole sallittu.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 66 cm, nartut 62 cm.
Paino: Urokset 29,5 kg, nartut 25,5 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista ovat virheitä suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä sen
kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessaan.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

