
Jegerens førstevalg



Kort om engelsksetteren

• Vi er den største rasen av de stående fuglehundene i 
Norge med over 800 registrerte hunder i året 

• En av de 5 mest populære i landet på NKKs 
registreringsstatistikk. 

• En fullblods jakthund som krever en aktiv livsstil der den 
får utnyttet sine naturlige egenskaper. 

• Harmonisk familiehund med et utpreget vennlig og rolig 
temperament og med god helse. 



Klubbens formål

• NESK har alltid hatt som målsetning å avle frem 
fremragende hunder både på jakt og utstilling. 

• Dette krever:
• En hund som skal oppnå CERT på utstilling må være 

jaktprøvepremiert. En hund som skal oppnå tittelen norsk 
utstillingschampion (NUCH) må ha oppnådd 1. premie på jakt

• Tilsvarende må en hund som skal oppnå tittelen norsk 
jaktchampion (NJCH) minimum ha oppnådd minimum Very 
Good på utstilling. 

• Kun hunder med både vakkert eksteriør og fremragende 
jaktegenskaper som oppnår disse titlene som henger 
meget høyt. 



Engelsksetteren som jakthund

• Engelsksetteren skal være jegerens beste venn og er 
like godt egnet på høyfjell som på skog. 

• Engelsksetteren er også den prefererte følgesvenn for 
mange ivrige jaktprøvedeltagere og rasen topper jevnt 
statistikken som den mestvinnende rasen i alle klasser 
både på sommer og vinter prøvene.  





Engelsksetterens utseende

• Engelsksetteren er en middels stor langhåret, 
harmonisk bygget stående fuglehund. 

• Den skal ha kraftig benstamme, være velvinklet, 
muskuløs, med velutviklet brystkasse, kort sterk lend og 
bredt kryss. Den skal verken være for lett og spinkel 
eller for tung og grov. 

• Den skal ha god reisning og gi inntrykk av evne til stor 
fart og utholdenhet, utpreget edel med eleganse i 
utseende og bevegelser.

• Bunnfargen er hvit, men det er vanlig med både sorte 

   og/eller brune fargeinnslag.  



Engelsksetterens som familiehund

• Engelsksetteren er en hardfør og aktiv hund som kan være med 
på alle familiens aktiviteter. 

• Rasen er en fullblods jakthund og NESK som raseklubb anbefaler 
derfor rasen først og fremst til jegere som ønsker å benytte den 
til jakt og ikke minst forstår hundens iboende egenskaper. 

•  De som velger rasen vil imidlertid få et trofast og allsidig 
familiemedlem som kan være med på varierte aktiviteter fra 
trekking på ski og sykkel til kløving. Med opptrening er rasen 
også en dyktig apportør og mange hunder har de siste årene 
hevdet seg på 

   egne prøver som arrangeres for dette. 



Helse og adferd

• Engelsksetteren er en hunderase med meget god helse
• Når det gjelder HD svinger tallene noe, men i gjennomsnitt har 

andelen som røntges fri de siste 15 årene ligget på ca. 85%.  
• Gemyttmessig skal Engelsksetteren skal være en utpreget 

vennlig hund med rolig temperament. Den skal være våken og 
energisk og gi inntrykk av å inneha stor jaktlyst, samtidig som 
den evner å beholde roen i stressede situasjoner.  Nettopp dette 
gjør at engelsksetteren i Norge generelt er en funksjonell, sunn 
hund med stabil psyke. Den er vennlig og sosial i sin omgang 
med så vel mennesker som andre hunder, og den egner seg av 
den grunn meget godt som 

   familiehund. 





Overordnet mål for NESK

• Sikre i prioritert rekkefølge:
• Mentalitet
• Jaktegenskaper
• Fysisk helse
• Eksteriør

• Ingen andre gode egenskaper kan veie opp for 
dårlig gemytt



NESK sin rolle

• For å lykkes i hundeavlen er det viktig å vite mest 
mulig om flest mulig - og selektere avlsdyr på 
grunnlag av dette. 

• Det er oppdretterne som felles er ansvarlige for 
avlsarbeidet som skjer innen rasen. 

• Avlsrådets og klubbens ansvar er å 
tilgjengeliggjøre data og fakta som underlag for 
gode valg hos oppdretterne.

RAS SKAL BIDRA TIL Å DEFINERE FOKUS FOR DE 
NESTE 5 ÅRENE



Bakgrunn for RAS

• RAS definerer overordnede mål for rasen og 
hvilke tiltak klubbene skal gjennomføre for å nå 
målene. 

• Viktigst – RAS skal motivere alle våre oppdrettere 
til å sikre og forbedre rasen i et langsiktig 
perspektiv



Adferd

• Overordnet mål
• Engelsksetteren skal være en utpreget vennlig hund med rolig 

temperament. Den skal være våken og energisk og ha stor 
jaktlyst, samtidig som den evner å beholde roen i stressede 
situasjoner på jakt og jaktprøver.

• Tiltak
• Vi ønsker at oppdrettere har fokus på stressnivået på 

avlshundene. Hunder med høyt stressnivå vil lett miste både 
krefter og konsentrasjon på jakt, utstillinger og jaktprøver. Vi 
ønsker derfor hunder med lavt stressnivå.



Tiltaksliste adferd
Tiltak nr. Tiltak Medium Frekvens

5.1 Etablere et system for intern registrering 
og arkivering av gemyttanmerkninger 
fra jaktprøver og utstillinger

Etablere internt 
register på individ

Løpende gjennom 
strategiperioden

5.2 Individer med anmerkning på uønsket 
adferd vil ikke kunne godkjennes som 
NESK avlshunder eller få dispensasjon 
ved søknad om parring av eldre tispe

Løpende gjennom 
strategiperioden

5.3 NESK kontakter eiere av hunder som 
får negative bemerkninger på gemytt fra 
offisielt arrangement med anmodning 
om at hunden ikke benyttes i avl. 

Telefon, e-post Løpende gjennom 
strategiperioden

5.4 Oppfordre jaktprøvedommere til å bli 
flinkere til å anmerke uønsket adferd på 
jaktprøveskjemaet.

Henvendelse RU og 
FKF-Dommerutvalget

2016

5.5 Ikke ta ut hunder som har anmerkning 
om uønsket adferd til å representere 
klubben ved lag konkurranser.

Løpende gjennom 
strategiperioden



Jakt – overordnet mål

• Overordnet mål
• Engelsksetteren skal være jegerens og prøvedeltagerens førstevalg. 

Rasen skal karakteriseres ved stor jaktlyst og høy effektivitet både i søk 
og i behandling av fugl. 

• Kortsiktige og langsiktige mål
• Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle de gode jaktegenskapene. 
• Engelsksetteren skal i løpet av den kommende generasjonen 

opprettholde eller forbedre rasens gjennomsnitt for jaktlyst
• Engelsksetteren skal bli enda djervere i fugl 
• Rasens gjennomsnitt for tomstander skal reduseres i løpet av den    

kommende generasjonen. 



Tiltaksliste jakt



Helse – overordnet mål

• Overordnet mål
• Det er et mål å opprettholde engelsksetterens gode generelle 

helse, slik at den kan fortsette å være en velfungerende hund 
til aktiv bruk i jakt og konkurranser. Det er ønskelig å redusere 
helseproblemer knyttet til skjelett og ledd. 



Tiltaksliste helse



Rasens populasjon – overordnet 
mål
• Overordnet mål

• Tilstrekkelig genetisk variasjon og en sunn forvalting av engelsksetteren som 
rase skal sikres ved at den effektive populasjonsstørrelsen holdes over 200. 

• Den gjennomsnittlige innavlsgraden over en 5-årsperiode skal ikke overstige 
dagens nivå på 3%. 

• Kortsiktige og langsiktige mål
• Legge forholdene til rette for at flere hannhunder brukes.
• Opprettholde begrensninger på antall avkom registrert i Norge etter 
godkjente avlshanner.

• Legge forholdene til rette for hente avlsmateriale fra utlandet.
• Beregne og overvåke genetisk variasjon i rasen. 



Kriterier for våre avlshunder

• Jaktegenskaper:
1.AK eller VK-premie på jaktprøve, 
premiering skal være oppnådd i Norge. 
Jaktprøvekritikken skal ikke inneholde 
negative bemerkninger til hundens 
gemytt.

Utstilling:
Utstillingspremie, minimum "Very 
Good" etter at hunden har fylt 24 
måneder.
Utstillingskritikken skal ikke inneholde 
negative bemerkninger til hundens 
gemytt.

• Helse:
Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for 
HD. 50 % av kullsøsken til avlshund skal ha kjent 
HD-status og hundens HD-indeks skal være bedre 
eller lik gjennomsnittet for rasen. Avlsrådet kan i 
særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50 % 
røntgede kullsøsken.

• Avlshunder skal ikke lide av atopi (kroniske 
hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt 
osteocondrose (bruskløsning). Hunden skal ha 
kjent PRA-status ved gentest og skal ikke være 
affisert.  Hunden skal ikke være bærer av CL-
genet.

Eieren skal avgi egenerklæring på hundens helse. 
Eier plikter å melde fra til avlsrådet dersom 
hunden i ettertid pådrar seg noen av de ovenfor 
nevnte sykdommer.

• Forøvrig så gjelder NKKs 
Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/Etiskeretningslinjer_avlogoppdrett_nov_20152.pdf


Program
10.00–10.15 Velkommen ved Øystein Heggelund Dahl, leder i NESK

10.15–11.15
Indeksbasert avl – Jørgen Ødegård
Hvilke erfaringer har vi med indeksbasert avl, og hvilke 
indekser er det fornuftig å bruke i avl av jakthunder?

 11.30–12.30

Import av avlshunder – innlegg ved Fredrik Aalerud og 
Øivind Kleiven
Positive og negative sider ved engelsksettere fra andre 
verdensdeler

 Lunsj  

 13.30–14.45

Erfaringer fra kjente oppdrettere
Ordstyrer: Anne Cathrine Frøstrup
Oppdrettere: Hva legger jeg vekt på i oppdrettet mitt?
Innlegg ved oppdrettere av engelsksettere i Norge, blant 
annet fra kennelene Berkjestølen, Jøldalen, Rangelfjellet, 
Vinsterfjellet med flere.

14.45–16.00
Innledning og paneldebatt med oppdrettere, samt F. 
Aalerud og Ø. Kleiven
Debatt/diskusjon (Ordstyrer: Anne Cathrine Frøstrup)

16.30–18.30

Gjennomgang av NESK avlsstrategi
Hvilke kriterier bør vi prioritere i den kommende 5-års 
perioden for å avle frem en enda bedre jakthund? 
(Ordstyrer: Anne Cathrine Frøstrup)
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