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Allekirjoitus

PS. 1.1.2000 alkaen kaikki uudet jäsenet liittyvät yhdistykseen aluksi koejäseninä.
Varsinainen jäsen

Jäsensihteeri Titta Aaltonen				
Sointulantie 13, 34600 Ruovesi
050 3707 868 titta.a@hotmail.com
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Postita tämä lomake allekirjoitettuna jäsensihteerille. Yhdistyksen hallitus käsittelee vain allekirjoitetut jäsenhakemukset. Kiitos!

Paikka ja aika

Yhteystietojani saa ( ), ei saa ( ) käyttää yhdistyksen julkaisemassa jäsenrekisterissä.

Nimi

Lisäksi perheestämme liittyvät seuraavat jäsenet perhejäseniksi:
Nimi

) ei ole ( ) irlanninsetteriä

Minä
haluan liittyä jäseneksi Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:hyn

Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry

Punaiset ja
Punavalkoiset
Irlanninsetterit ry

Esittelyssä

Levinneisyys

punainen

IIrlanninsetteri on neljästä setterirodusta merkittävin. Se on määrältään suurin ja rotuominaisuuksiltaan puhtain. Rotu vietiin Yhdysvaltoihin 1878
ja ensimmäinen Amerikan kennelliiton rotukirjaan merkitty irlanninsetteri oli nimeltään Admiral.
Määrällisesti eniten irlanninsettereitä oli Brittein
saarilla 1975 (4898 yksilöä). Nykyisin määrä on parin
tuhannen tienoilla.

irlanninsetteri
Yhdistys on perustettu helmikuussa 1997 ja sen
tarkoituksena on edistää irlannin-setteriharrastusta ja toimia yhdyssiteenä harrastavien jäsenten kesken. Jäseniä yhdistyksellä on noin 300.
Yhdistyksellä on aktiivista paikallistoimintaa
eri puolilla Suomea. Yhdistyksen jokakesäiset näyttelyt ovat koonneet yhteen noin 100
irlanninsetteriä rotujen erikoistapahtumaan,
vuosittaiseen Club Show’n.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
* Irlanninsetteri –lehti neljä kertaa vuodessa
* Näyttelyitä
* Perus- ja tottelevaisuuskoulutusta, tavoitteena
yhteiskuntakelpoinen koira
* Kanakoirametsästykseen liittyvää opastusta/
ohjausta
* Aktiivista aluetoimintaa
*Terveyden seurantaa
* Internetsivut www.irlanninsetterit.com
Jäsenmaksut:
Jäsen 25e
Perhejäsen 5e
Kannattajajäsen 10e
Ainaisjäsen 300e

Ensimmäiset irlanninsetterit määriteltiin omaksi
rodukseen 1800-luvun puolivälissä. Aluksi irlanninsetterit olivat punaruskeavalkoisia, jotta ne olisivat
paremmin erottuneet työskentely-ympä-ristöstään
eli metsästä. Jalostuksessa keskityttiin kuitenkin
yksiväriseen kastanjanruskeaan ja vuonna 1850
Iso-Britannian rotukirjaan (Stud Book) merkittiin
ensimmäinen irlanninsetteri; Bob.
Harry Blake Knox otti käyttöön nimityksen Irish Red
Setter. Siihen saakka tunnettiin vain irlanninsetteri,
jossa oli enemmän tai vähemmän valkoista. Irlanninsetterien arvellaan polveutuvan muinaisesta
irlanninspanielista, jota risteytettiin englanninsettereiden, vesispanieleiden ja gordoninsettereiden
kanssa. Väitetään myös, että ennen rodun lopullista
hyväksymistä mukaan tuli myös pointterin, newfoundlandinkoiran ja venäjänvinttikoiran verta.
Rotu esiteltiin ensi kerran Birminghamin koiranäyttelyssä 1860 ja vuonna 1874 Dublinin koiranäyttelyssä punavalkoinen ja punainen irlanninsetteri
arvosteltiin omina rotuinaan mutta samalla rotunimellä.

Suomeen tuotiin ensimmäiset irlanninsetterit
1800-luvun lopulla Venäjältä ja muista Pohjoismaista. Sittemmin koiria on tuotu mm. Brittein saarilta,
Keski-Euroopasta, USAsta ja Australiasta sekä
luonnollisesti muista pohjoismaista.

Irlanninsetteri harrastuskoirana
Irlanninsetteriä käytetään Suomessa edelleen metsästykseen, mutta rotu on kasvattanut suosiotaan
myös muiden lajien harrastuskoirana, mm. näyttelykoirana ja osittain seurakoirana, mutta tällöin on
aina muistettava, että setteri tarvitsee paljon liikuntaa ja sillä on tarve käyttää /toteuttaa sen luontaisia
ominaisuuksia ; etsiä ja löytää lintuja.
			
Lähteinä mm. Ramel & toim.: Kuinka koulutan kanakoirani, Pointterit ja setterit - kotona ja kentällä.
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