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Hej allihop! 

Mitt namn är Sandra och jag har fått 
äran att skriva denna artikel som ska 
handla om att träna och tävla med set-
ter. Jag har 2 egna, en röd som jag täv-
lar rallylydnad, lydnad och viltspår 
med och en röd/vit som jag tävlar ral-
lylydnad, agility och viltspår med. Min 
rödning är uppflyttad till klass 3 i lyd-
nad, avancerad klass i rallylydnad och 
har ett godkänt anlagsprov i viltspåret. 
Den röd/vita är också uppflyttad till 
avancerad klass i rallylydnad, tävlar i 
hoppklass 2 i agilityn och har ett god-
känt anlagsprov i viltspår. 

Lydnad
Är en rad olika moment som ska utföras 
med snygg precision och ingen hjälp av 
föraren utan man ska helst inte belö-
na alls mellan momenten men det får 
såklart göras och med en setter är det 
ett måste för att få dem att hålla ihop. 
Jag vet att många tycker att lydnad är 
tråkigt och ser stelt ut, det är väl till viss 
del sant men det är på ändring, tack och 
lov! Det går alldeles utmärkt att tävla 
lydnad med en setter men man måste 
göra det på deras villkor och ha glimten 
i ögat! Jag tyckte själv att lydnad var rätt 
tråkigt när jag började men min Ruby 
passade för det perfekt så länge hon var 
på humör och det får man ha i baktan-
ken när man tävlar med en röding, det 
är inga border collies vi har. 

Lydnad är inte för alla men jag tycker 
absolut att man ska testa på det och inte 
tro att ens hund inte klarar av det, för 
ingen har dött av att testa det kanske 
visar sig att det är det roligaste ni gjort. 
Anmäl er till en kurs och ta reda på det! 

Rallylydnad
Är en relativt ny sport och jag skulle vil-
ja uttrycka det som en blandning mellan 
vanlig lydnad och allmänlydnad. Istället 
för någon som står och talar om för er 
vad ni ska hitta på som i lydnaden ska 
ni gå en bana och följa skyltar och på 
dem står det vad ni ska göra. Det finns 
4 olika klasser och det krävs 3 godkända 
resultat för att bli uppflyttad till nästa 
klass. Godkänt resultat är mellan 70 - 
100 poäng och du börjar alltid på 100 
poäng och sedan drar domaren av för 
varje fel som blir på banan. 

Rallylydnad är verkligen en sport för 
alla! Både hundar och förare, för du 
kan ha hur stor eller liten hund som 
helst. Man får prata med hunden un-
der hela banan och även visa med hän-
derna vilket gör det betydligt lättare än 
lydnaden för våra settrar som kan vara 
lite okoncentrerade till och från! Och i 
första klassen har man hunden kopplad 
hela tiden och behöver inte få panik för 
att ens vilda setter ska ta sig ett rejs! Jag 
började med rallylydnad iår och jag kan 
säga att jag är helt fast och tycker det 
är en otroligt rolig sport och har träffat 
några andra settrar på tävling men vill 
såklart se betydligt fler! Det hade varit 
roligt och visa upp våra fina raser.



Agility
Är nog som de flesta redan vet, en bana 
där man ska ta sig över och förbi olika 
hinder och allt går på tid. Man har en 
viss tid på sig att ta sig runt banan på 
och helst med så lite fel som möjligt, du 
får 5 fel för varje fel som blir t.ex en 
rivning eller om hunden springer förbi 
ett hinder. Du kan även bli diskad om 
hunden tar fel hinder, lämnar banan 
eller får 3 vägringar. 

Agilityn är en sport man kan träna med 
en setter men där gäller också lite på 
deras villkor och det kräver större lyd-
nad då hunden är lös på tävling och har 
möjligheten att sticka. 

Det är en trevlig sport att bara träna och 
låta sin setter med överskottsenergi rusa 
av sig! Man ska dock tänka på att detta 
inte är en sport för alltför tunga hundar 
men de kan ju alltid hoppa på de lägsta 
nivåerna. Jag rekommenderar dock inte 
agility för hundar med armbårgsfel!  

Viltspår
Är en förträfflig sport för våra irländare 
där de får utlopp för sin fantastiska nos 
och även jaktlusten om de nu skulle ha 
någon sådan, vet att de finns de som har! 
Jag har fått höra många gånger att man 
inte ska spåra med fågelhundar men jag 
gör vad jag vill med mina hundar och de 
älskar det! Ibland kan man dock få lära 
sin setter att använda nosen och det kan 
ta några försök innan de förstår att de 
ska ner med huvudet men det är bara att 
jobba på för det kommer! 

Mina tjejer blir helt förstörda om de inte 
skulle få spåra när vi är i skogen, det är 
så mycket roligare än att jaga på egen 
hand. Allt du behöver om du vill träna 
viltspår är blod, ett rep och en klöv av 
antingen älg eller rådjur. Dessutom kan 
du träna det helt själv utan tränings-
kompisar och kan göra det precis när 
helst du behagar! 

Sedan om vill kan finns det anlagsprov i 
viltspår för att få tävla i öppenklass där 
man får 1:a pris med eller utan HP dock 
kan inte några settrar bli viltspårcham-
pion men det är superhärlig aktivitet 
som jag lovar att era hundar kommer 
uppskatta! 

Är ni intresserade av fler olika sporter 
med era irländare ta kontakt med SKK 
eller SBK där finns alla olika grenar och 
de säljer även regelhäften där alla regler 
för just den grenen ni är intresserade av 
finns! 

Jag hoppas att vi ses ute på tävlings-
banorna eller på kurser i framtiden!


