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DISKs efterårsvinderklasse
Dansk Irsk setter klubs efterårs vinderklasse
2015 blev afholdt på Liselund gods ved
Stubbekøbing, Falster. Vejret viste sig fra
den bedste side, måske kunne vi ønske lidt
mere vind fra morgenstunden. 14 hunde
startede på to hold om formiddagen, i store
roemarker som var godt besat med fugle,
hvilket gav en gode betingelser for at få
hundene godt afprøvet. På holdet hvor jeg
gik, blev der skudt over fire hunde, hvoraf
de tre gik videre til andet heat. På det andet
hold som havde samme betingelser som mit
hold, blev der skudt over fem hunde, som
alle gik videre til andet heat. Andet heat og
matchning foregik ligeledes i stor roemark,
pæn besat med fugle. Fire hunde blev placeret og vi fik på dagen den rigtige vinder:
1. VK m/HP og Certifikat Red Garlic Red
Pebber, ved Brian Hinge Krog,
2. VK m/HP, Mårup Storm, ved Søren
Gottfredsen,
3. VK m/HP, Vilslev Josefine, ved Flemming Vilslev Knudsen,
4. VK, m/HP, Red Garlics Union Mix, ved
Ole Emde Schmidt,
Inden den endelige placering kom på plads,
deltog følgende 8 hunde i 2. Heat, med mere
eller mindre chance for endelig placering:
Vilslev Josefine, 1B. Mårup Storm, 1A.

Fra venstre: 4. vinder Ole Schmidt med Mix, 3. vinder Flemming Vilslev med Josefine, 2. vinder Søren Gottfredsen med Storm, 1. vinder Brian Krogh med Pepper. Foto: Gunnar Jensen.

Kirstinekjær´s D Eddie, 1B, Red Garlic´s
Red Onion Mix, 1B. Vilslev Kari, 2A. Mårup Felix, 1B. Red Garlic´s Red Pepper, 1A.
Settermosens Alba, 1B. Ordførende dommer
Niels Erik Krüger, betegner prøven som flot
og vel tilrettelagt, i et terræn der var godt

besat med vildt. Samtidig vil jeg benytte
lejligheden til at takke dommere og skytter,
uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Og en
stor tak til Lene og Klaus for jeres indsats.
Hilsen prøveleder Jan Lorentsen.

Seks nye jagt- og en udstilling champions
DKJCH - SVUCH - DKUCH Kragereden
Maggie DK03589/2010 (Ibber – Douedal´s
Kyra) ved Christina Bak. Vivian Hedegaard
præsenterede på udstillingen i Tomelilla
i Sverige Maggie, og opnåede Svensk
udstillings certifikat. Herefter kan Maggie
kalde sig både Svensk og Dansk udstillings
champion. Certifikater blev på udstillingen
i Sverige tildelt af Britt-Marie Dornell, der
vil være kendt af mange DISKs medlemmer, som markprøve- og udstillings dommer
på flere tidligere DISK hovedprøver. Titlen
Jagtchampion opnåede Maggie på FJD
efterårs vinderklasse ved Tuse, den 17. oktober, hvor ekvipagen blev 2. vinder. Tidligere
på efteråret i år, og i 2014 har Maggie opnået sine to 1. pr. i brugsklasse. Maggie har
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været parret, og haft en kompliceret fødsel
af kun en enkelt hvalp. Komplikationerne er
desværre årsag til, at Maggie ikke fremover
kan få hvalpe. IS hvalpen Æblevangens
Evian er Christinas nye håb.

DKJCH - SEUCH – DKUCH Kragereden Maggie ved
Christina Bak. Foto Claus Mikkelsen.
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DKJCH Red Garlic´s Union Mix
DK03427/2012, (Vesper Du Val De Loue –
Red Garlic´s Epixé) ved Ole Emde Schmidt,
har på DKK Brugsprøve på Falster, opnået
1. præmie i brugsklasse, og har hermed
opnået titlen Jagtchampion. Mix der er
importeret fra Sverige, er præmieret i alle
klasser på markprøve, og er to gange blevet
3. vinder i vinderklasse, samt 6. vinder på
Dansk Jagthunde Derby 2013. Mix har en
flot præmierings procent omkring 60. Ole

DANSK IRSKSETTER KLUB
ærgrer sig over, det ”usle” forårs vejr, da
Mix startede i UK, ellers var præmierings
procenten nok blevet lidt højere. På Dansk
Kennel Klubs hjemmeside kan det ses at
Mix, i 8 generationer tilbage, ikke har en
eneste Dansk ane. Derimod er der Franske,
Tyske, Irske ved Kennel Moanruad, Svenske, Norske og Amerikanske igennem Kennel US i Norge. Bestemt en meget spændende avlshund, der allerede har markprøve
præmieret afkom. På udstilling har Mix
opnået excellent, men kun været udstillet en
enkelt gang i brugsklasse.

Eddie har en international stamtavle, med
Irske, Norske, Svenske og Danske hunde,
helt tilbage til Sulhamstead Urchin D´or, der
blev importeret af DISK i 1964. En spændende hanhund, der endnu ikke har afkom.
På udstilling har Eddie opnået excellent to
gange i brugsklasse.
DKJCH – DKUCH Mårups Storm
DK13101/2011, ved Søren Gottfredsen,
(Rosendales Sam - Mårups Klip). Storm
blev udstillings champion, i foråret ved
DISKs udstilling på Hovedprøven, det
var udstillings dommer Gunnar Jensen
der tildelte Storm det sidste og afgørende
certifikat. Storm blev 1. vinder på DKKs
vinderklasse ved Vildbjerg, og kan således
nu kalde sig DKJCH og DKUCH. Storm er
på markprøve præmieret i alle klasser, og
har tidligere to 2. vinder placeringer i vinderklasse. Også Storm har en international
stamtavle, selv om det er den mest Danske
af de seks nye jagtchampion. Igennem
Urchin D´or og Janås Arrac og Annie, er
der linjer til Irland, Sverige, Norge og USA.
Heller ikke Storm har endnu afkom.

Ole Schmidt med DKJCH Mix 2015. Foto Ole Schmidt.

DKJCH Kirstinekjær´s D. Eddie
DK 067162/2009, ejer Gunnar Jensen,
(Östraby´s Eire - Klippeøen´s D. Donna).
Eddie har på DKKs vinderklasse på Sjælland opnået at blive 3. vinder i vinderklasse,
og opnår hermed den flotte titel Jagtchampion. I forvejen var Eddie præmieret i alle
markprøve klasser, og har derudover en 1.
VK en 2. VK. og en 5. VK i vinderklasse.

på DISKs efterårsvinder klasse i 2013. To
gange 1. pr. brugsklasse, på Djursland i
2013, samt ved Salling den 19. september
i år, og nu en 3. vinder med hædres pris i
VK, ved FJD vinderklasse på Djursland, der
bringer Cato den flotte titel Jagtchampion.
På udstilling har Cato foreløbigt et enkelt
udstillings certifikat, men har jo tiden for
sig. Cato, der er kombinations broder med
Mårup Storm, (se ovenfor) er far til et enkelt
kuld jagthundehvalpe, der kun er ca. et år
gamle.
DKJCH Vilslev Kari DK19389/2011, ved
Flemming Vilslev Knudsen, (Erin Vom
Kapellenpfad – Chiss). Kari er præmieret i
alle klasser på markprøve, og har haft et fantastisk år på jagtprøver og udstilling. Kari
blev 1. vinder med hæderspris på DISKs
Hovedprøve, marts måned ved Saltum i
Nordjylland. På DKKs blandede vinderklasse ved Vildbjerg i oktober, blev Kari
3. vinder, og har nu samlet to 1. præmier i
brugsklasse, hvor den sidste blev opnået den
21.10.15 i Sønderjylland. Derved skaffede
Kari sig den flotte titel Dansk Jagtchampion.
Karis stamtavle er meget international, men
med mange af de bedste Danske avlshunde,
medbragt af moderen Chiss, og lidt længere
ude faderen Erian. Erian stamtavle har en
meget stærk Irsk base, suppleret med mange
af Nordens bedste Jagthunde. Denne dejlige
kun fire år gamle jagthund, har endnu ingen
hvalpe. På FJDs Vissenbjerg udstilling blev
Vilslev Kari i sommer, bedst IS i modsatte
køn, og fik sit første udstillings certifikat, af
dommer Hanne Laine Jensen.

DKJCH – DKUCH Mårup Storm ved Søren Gottfredsen. Foto Søren Gottfredsen.

DKJCH - Mårups Cato DK13100/2012,
ved Per Pedersen, (Rosendales Sam – Mårup Klip). Cato er præmieret i alle klasser på
markprøve, og har en 4. vinder placering

Flemming Vilslev med DKJCH Vilslev Kari. Foto Winnie B. Larsen.

Gunnar Jensen med DKJCH Eddie. Foto Birte Jensen.

Per Pedersen med DKJCH Mårup Cato. Foto Erik
Pedersen.
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Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke
med de flotte titler som Jagt- og udstillings
champion.
Palle Krag.
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DANSK IRSKSETTER KLUB
Svend Aage Jensen fyldte 60 år den 12. oktober 2015
Svend Aage fik sin første Irske setter i 1995
det var Kirstinekjær´s Vax kaldet Tai.
Første gang Svend Aage stillede i åben
klasse fik han første præmie, ham og Tai
blev flere gang placeret i vinderklassen og
var med til Danmarks mesterskabet i 1999.
Der udover opnåede de den fornemme pris,
at blive årets Irske setter. Svend Aage har
siden altid haft Irsk setter.
Svend Aage bruger sine hunde til alle
former for jagt, selv bukkejagt, hans hunde
er altid meget veldresserede.

Opfordring til medlemmerne
I Dansk Irsksetter-Klubs avls register på
hjemmesiden, findes der i dag 12 hanhunde
og 16 tævehunde. Da der findes nogle IS
vinderklasse hunde, der ikke er med på
listen, og der er en del ældre hunde, er det
måske alligevel der omkring, det rigtige
antal ligger. Bestyrelsen i Dansk IrsksetterKlub har besluttet, at medlemmerne selv
skal indberette resultater, der er opnået på
markprøver og udstilling til hjemmesiden.
En del prøve- og udstillings ledere vil sikkert fortsat indberette resultater, til både
FJD og DISKs hjemmeside, men ansvaret
er som sagt flyttet til medlemmerne. Derimod har det altid været medlemmerne selv,
der skulle holde hjemmesiden opdateret,
med hvalpekuld og godkendte avlshunde.
Med det fantastiske efterår som klubbens

Svend Aage og Lilli har flere gange arrangeret vinter træning omkring Fredericia.
De er altid parate til at hjælpe, når der skal
arrangeres noget omkring hundene, det sætter DISK stor pris på.
Svend Aage er DISK´s kontaktperson i det
syd og sønderjyske, man går aldrig forgæves
til ham om et godt råd eller hjælp til dressuren. DISK ønsker hjertelig tillykke.
Birte og Gunnar.
Svend Aage Jensen efter vellykket bukkejagt.

medlemmer har oplevet i år, mangler der nu
også en masse flotte titler på avls registerets hunde, som bør opdateres. Det er som
tidligere Gunnar Jensen, gj@kirstinekjaer.
dk, der har påtaget sig opgaven, at redigerer
listen over avlshunde på hjemmesiden.
Det går heller ikke af sig selv, at få den
nyvundne titel påført stambogen hos DKK.
Der skal søges om alle titler, på et specielt
championat ansøgnings skema, på DKKs
hjemmeside. Alle medlemmer opfordres
til at få registreret Deres titler, da hundene
ellers til evig tid, vil stå uden Deres opnåede hæder. Bliver titlerne ikke registreret
i DKK, kommer de jo heller ikke med i
evt. hvalpes stambøger. Det gælder både
for prøve- og udstillings championater, og
registreringen er gratis.
Palle Krag.

Julehilsen fra formanden
Et forrygende efterår for de Irske sættere
på markprøverne er nu slut. Tiden sammen
med hunden ude i naturen bruger vi nu til
at komme på jagt, og nyder hinandens selskab i ro og mag, uden nervøsitet om det
nu går lige efter bogen. For mig er det den
herligste tid på året. At sidde på andetræk,
småfryse og lade hånden glide stille gennem de bløde hår bag hundens øre, giver
stor glæde ved samværet. Med håb om alle
har nogle gode stunder sammen med den
firebenede, ønskes I en rigtig glædelig jul
og et godt nytår. Et nyt år, hvor vi sammen
skal fejre klubbens 100 års jubilæum.
Hilsen Erik Rimmen.

Efterårets markprøvepræmierede IS
DK04760/2014 Heggelifjellets Rix, ved
Knud Hansen, blev på FJD efterårsprøve
prøve på Fyn, den 6.9.2015, første IS der
blev markprøve præmieret med en 1. præmie i UK i dette efterår. Samtidigt skaffede
denne 1. præmie, Knud og Rix adgang til,
at deltage i Norsk Derby 2015, der kræver,
at alle startende hunde har mindst 1. præmie
UK på fjeld- eller markprøve. Det lykkedes
dog ikke for Rix, at blive placeret.
På FJDs Vestsjællandske prøve den 13.september opnåede DK10912/2015 Heliot De
La Combe Des Anges, ved Frank Krøyer,
sin første 1. præmie ÅK på markprøve i
Danmark. Dagen før den 12. blev det til en
2. pr. ÅK. Franske Heliot er præmieret på
marken i Frankrig med fire gange CACT, et
Excellence og to Tres Bon, men disse præmieringer er desværre ikke blevet godkendt
i Danmark.
På samme prøve opnåede DK03589/2010
Kragereden Maggie, ved Christina Bak,
også 1. præmie i ÅK. Maggie er tidligere
præmieret i alle klasse med 1. præmie, og
har to vinderklasse placeringer. Senere
den 19.9 opnår Maggie 1. præmie i brugsklasse ved Rødby, og den 17.10 placering i
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vinderklasse som 2. vinder, og opnår titlen
Jagtchampion. Den 29.10 ved Terkesbøl
opnåede Maggie placering som 3. VK, på
DJs blandede vinderklasse.
På DKK brugsklasse 17. september på Djursland, har DK06716/2009
Kirstinekjær´s D Eddie ved Gunnar Jensen,
opnået 1. pr. brugsklasse. Eddie er tidligere
præmieret i åben og vinderklasse. Senere
skaffer Eddie sig adgang til DM ved at blive
3. vinder på DKKs 5. vinderklasse prøve på
Sjælland. Med den placering opnår Eddie den fornemme titel Jagtchampion. Den
29.10 på DJs blendede vinderklasse ved
Terkesbøl blev Eddie placeret som 2. VK.
med hæderspris.
DKK brugsklasse Vildbjerg 18.9, opnåede
DK04277/2003 Red Garlic Red Pebber ved
Brian Hinge Krog, 1. pr. i brugsklasse, og
blev prøvens bedste hund. Pebber er tidligere præmieret i åben klasse. Pebber bliver
senere 1. vinder med cert. og hæderspris på
DISKs efterårs vinderklasse, og skaffer sig
dermed start ved DM 2015.
Ved Salling den 19. september, på DKKs
brugsklasse, har DK13101/2011 Mårup
Storm, ved Søren Gottfredsen, opnået en 1.
www.fjd.dk

præmie i brugsklasse. Senere bliver Storm
1. vinder med hæderspris på DKKs vinderklasse ved Herning. Denne placering bringer
Storm titlen Jagtchampion.
DK13100/2011 Mårup Cato, ved Per Pedersen, opnåede på samme prøve også 1. pr.
BRKL. Senere efter DM opnår Cato en 3.
vinder placering på FJD ekstra vinderklasse
på Djursland. Det skaffer Cato titlen som
jagtchampion.
DK19389/2011 Vilslev Kari, ved Flemming Vilslev, opnået 1. pr. i brugsklasse,
på prøven den 19. september ved Salling.
Senere den 21. oktober opnåede Kari igen 1.
præmie i brugsklasse i Sønderjylland, og opnåede hermed den flotte titel Jagtchampion.
Samme dag på DKKs brugsklasse ved
Rødby, har yderlig tre IS opnået 1. pr. i
brugsklasse, DK 03589/2010 Kragereden
Maggie, ved Christina Bak. DK09935/2013
Bomstærk Snelly G, og DK16870/2008
Freja, begge ved Per Christophersen, opnår
også 1. pr. brugsklasse.
På DKK Brugsklasse Falster 20.9
DK03427/2012 Red Garlics Union Mix, ved
Ole Emde Schmidt, har Mix opnået 1. pr. i
brugsklasse. Med denne præmiering opnår

Mix Jagtchampionat. Senere den 17.10 på
FJDs vinderklasse, Tuse Nes opnår Mix en
flot 1. vinder placering.
Den 14. oktober ved Bramming opnåede
Irmuns Maj Theis ved Tommy Pedersen,
2. pr. på DKKs brugsklasse. På de blandede vinderklasser er følgende placeringer
opnået:
Kirstinekjær’s D Eddie, ved Gunner Jensen,
3. VK
Mårup Storm ved Søren Gottfredsen, 1. VK
+ HP
Vilslevs Kari ved Flemming Vilslev Knudsen 3. VK
Mårup Cato ved Per Pedersen 3. VK + HP
Red Garlics Union Mix ved Ole Emde
Schmidt 1. VK
Kragereden Maggie ved Christina Bak 2.
VK
Kirstinekjær´s D Eddie ved Gunnar Jensen

2. VK
Kragereden Maggie ved Christina Bak 3.
VK
Dansk Irsksetter-Klubs efterårs vinderklasse på Liselund omtales andet sted på
DISKs sider.
I Danmarksmesterskabet 2015 deltog i
katalog rækkefølge følgende IS: Vilslev
Kari, ved Flemming Vilslev Knudsen,
Mårup Storm, ved Søren Gottfredsen,
Kirstinekjær´s D Eddie, ved Gunnar Jensen,
og Red Garlic´s Red Pepper, ved Brian
Hinge Krogh. Ingen af de deltagende ekvipager opnåede desværre endelig placering
ved Danmarksmesterskabet.
Enkelte resultater er endnu ikke her den 1.
november, med på Dansk Irsksetter-Klubsog FJDs hjemmesider. For at få et fuldstændigt overblik, er det nødvendigt, at læse

begge steder.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle præmierede hundes fører tillykke, med præmier og
placeringer, og opnåede titler.
Palle Krag.

Rix er eneste unghund, der i efteråret har opnået 1.
præmie i UK. Foto: Palle Krag.

Pelsfarven på Irsk rød setter af Ray O´Dwyer, formand for Irish Red Setter Club
Det virker som om flere og flere er af den opfattelse,
at den korrekte pelsfarve på Irak Setter er mørk
rød eller mahogni. Det er sikkert rigtigt, når det
drejer sig om settere, der kun er avlet med udstilling
for øje. Men disse hunde mangler, gennem deres
evne til at jage på en for racen acceptabel måde, så
mange andre racetypiske kendetegn, for at kunne
betegnes som værende en ægte setter, at pelsfarven
kun er en detalje. Selv blandt dem, der interesserer
sig for settere som jagthund, har det synspunkt, at
den mørke pels er et tegn på racerenhed, fået godt
fodfæste. Jeg er ikke enig i dette og et kig i historiebøgerne bringer klarhed over dette spørgsmål.
Standarden, som blev beskrevet i 1882 af The Irish
Red Setter Club, fastslog, at farven skulle være
varm gylden kastanie-rød, hvilket er i overensstemmelse med nogle af datidens mere kendte
forfatteres synspunkt. Stonehenge skrev i sin bog
”British Rural Sports” fra 1855, ”…det påstås at
en vel avlet Irsk Setter skal være dybt rent blodrød,
uden den mindste antydning af sort eller mahogni”.
Modern Dogs, Vol. 2, Sporting Division af Rawdon Lee, der blev publiceret første gang i 1893
siger følgende: ”Der er en anden detalje, som det
er værd at lægge mærke til, og det er, at de røde
hunde før i tiden slet ikke var så mørke i farven
som mange af dem, der ses på udstillinger nu om
dage” og han fortsætter angående farven: ”Derefter
rådførte jeg mig med Mr. John G. King fra Ballylin,
King´s County (nu omdøbt til Co Offaly), som kan
betragtes som racens fader her i landet. Han har
regelmæssigt været til stede og deltaget på udstillinger, ikke kun med settere, men også med pointere
og foxhunde. Han er stadig en stor entusiast, selvom
han løste sit første jagttegn allerede i 1837, og hans
erfaring er den gyldne røde…”.
Samtidigt med at Teesdale-Buckle, leder af kennelen hos Purcell Llywellin og hundefører for den
kendte irske setter ”Plunket” nedværdigede nogle af
den tids irske settere i sin bog ”The Complete Shot”
(1893) skriver han ”… men heller ingen af dem
havde den irske setters varmt kastanierøde farve…”.
Selv om han var engelsk settermand, og slet ikke en
elsker af den røde setter, så var hans beundring for
”Plunket” og dens evne til at jage fugle stor og værd
at citerer.
”Plunket” var en hurtig hund, og hans dristige
måde at tage fuglene på var bemærkelsesværdig
tiltalende. Han nærmede sig fuglen i høj fart, som
om han havde tænkt sig at tage den, men stoppede
brat op i tide. Men hvis de forsøgte at undslippe,

gik han, så snart han fik kommandoen, hurtigt frem
og lokaliserede atter fuglen med samme pludselige
stand til følge.”
Fortsætter vi til 1900-tallet skriver tidligere sekretær
i the Irish Red Setter Club, oberst Miller i sin bog
”the Irish Setter” fra 1924, ”De fleste fremstående
opdrættere hævder, at der overhovedet ikke må findes nogen changeringer i pelsens for den generelle
kvalitet og jagt egenskabernes skyld. De, som har
den farvetone, er ikke lige så gode som dem, der har
den rigtige farve og den ægte irske setter skal være
blodrøde i farven…”.
Oberst Millner ejede mange gode settere, bl.a.
Frisco, Clareen, Breenagh og Airne, vinder af
Kennelklubbens (Britiske) Derby 1892. Rawdon
Lee konstaterede, at, ved Derbyet i 1892 gik alle
placeringer til irske settere, og at racen udvikledes
til samme niveau som Pointer og Engelsk Setter på
de Britiske øer.
I ”Setters, Irish, Engelsk and Gordon” (1935) ag
Ingle Bepler og C. W. Ryan handler et helt kapitel
om emnet ”Farver – og effekterne af udavl”. Mrs.
Bepler var berømt for sine irske settere med kennel
navnet Rheola og hendes bog giver et balanceret
billede af racen på den tid. I ovennævnte kapitel
skriver hun ”Hvis vi forlader emnet race krydsninger og vender tilbage til spørgsmålet om farve, så
mener jeg, at den ideelle farve for Irsk Setter er en
ensartet kastanierød, hverken for lys eller for mørk,
men lige præcis den nuance, som en frisk åbnet
hestekastanie har”.
Vedrørende spørgsmålet om farvevariationer skriver
hun: ”Hvis man følger de ultramørke irske setteres
historie tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, vil man
finde udavl med enten gordonsetter, sort retriever
eller en anden sort race.
Under et af mine første møder med den nu afdøde
John Nash, tidligere sekretær i the Irish Red Setter
Club og ejer af Moanruad kennelen, viste han mig
de fire setter, som han på det tidspunkt var i gang
med at træne, tre gyldent røde og en mørkerød. Han
spurgte mig, hvilken af dem jeg syntes bedst om, og
jeg svarede den mørke, som var FTCH Clashawley Gail. To af de andre var Int. FTCH Moanruad
Stardust og FTCH Moanruad Rum. Da han spurgte,
hvorfor jeg foretrak Gail, svarede jeg, at jeg syntes,
hun havde den bedste farve. Han var ikke enig med
mig og sagde at i den tid, han havde haft med irsk
setter at gøre, havde de bedste af jagthundene haft
en lysere nuance og at det var den korrekte farve
www.fjd.dk

for racen.
Da jeg læste ”Pointers and Setters” af W. Marr
(1963) fandt jeg følgende i kapitel om Irsk Setter,
skrevet af John Nash: ”Selv om man ser nogle
meget gode mørkerøde hunde, så har flertallet af
jagthundene en lysere nuance, end de fashionable,
man ser på udstillinger”. Hans erfaring strakte sig
fra slutningen af 40-tallet til hans for tidlige død i
1989.
Men hvor kommer den mørkere farve fra? Fra
begyndelsen virker den at være et resultat af
krydsninger med bl.a. Gordon settere, og det er
stadig væk sådan, at de mørkt røde hunde generelt
set er større med kraftigere knoglebygning end dem
med den korrekte farve. Vi har nu set, at gennem
historien og frem til i dag har berømte autoriteter
og raceentusiaster alle fremhævet den varmt gyldne
eller kastanierøde som værende den korrekte farve.
Det skal også påpeges, at både i Irland og i Storbritannien kunde de samme irske settere konkurrere
fremgangsrigt både på udstillinger og ved jagtprøver
helt frem til anden verdenskrig. Efter krigen opstod
der en splittelse, og de fleste udstillings entusiaster
bryder sig ikke længere om jagtegenskaberne hos
deres hunde.
Med den tiltagende popularitet på udstillingerne
fik racen et dårligt rygte blandt jægere rundt om i
verden, hvilket racen stadigvæk lider under. Der er
dog glædelige undtagelser. I de skandinaviske lande
er man stadig fortaler for ”dual- purpose” hundene,
men i USA, Australien, Storbritannien og selv i
Irland er racen delt i jagt – og udstillingslinjer.
Disse udstillingshunde er mørkt røde eller mahonie
farvede, og da racen er så populær rundt om i
verden som udstillingshund, befinder vi os i den
situation, at der er flere udstillingshunde end jagthunde. Racens popularitet som udstillingshund har
ødelagt racens gode rygte som jagthund og ændret
racens fysik, dens farve og evne til at fungere som
hønsehund. Pelsfarven er kun et symptom på en
endnu værre sygdom, som har ramt vores race, hvis
eneste forbrydelse er, at den er smuk. Modeluner
har forsøgt at ændre den til en ny race, hvor dens
eneste funktion er at være dekorativ.
Vi som har den fordel, at kunne gå på jagt med
ægte irske settere, ved, hvordan de elsker at søge,
vi ser intensiteten i arbejdet, ligesom vi kender
deres vidunderlige væsen. Derfor må vi sikre os, at
fremtidige generationer får samme mulighed som os
til at gå på jagt med disse hunde, og at hundene ikke
bliver udviklet til kun at være prydgenstande.
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