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Styrelsen 
Ordförande: Anders Lundmark, JÖRN, tel. 070-631 41 88  
epost: ordforande@karelare.se 

Vice ordförande: Marcus Jarblad, PITEÅ, tel. 073-053 04 89  
e-post: viceordf@karelare.se 
 
Sekreterare: Katarina Kärrström, HAMMARSTRAND  
e-post: sekreterare@karelare.se 

Kassör: Jörgen Jönsson, HAMMERDAL, tel. 070-257 13 27  
e-post: kassor@karelare.se 

Ledamöter: 
Kasper Eklöf, TORSÅKER 
Christer Jörgensen, ED 
Per Ryman, ARVIKA 

Valberedning 
Andreas Andersson  (sammankallande), TÖREBODA, 073-613 69 69,  
e-post: valberedning@karelare.se 
Mats Yngvesson, STORUMAN 
Sven-Olof Hårdén, ÄLVDALEN 
 
Avelsråd 
Kasper Eklöf, (sammankallande) TORSÅKER, 
073-867 43 87,  
e-post: avel@karelare.se 

karelare.se 
https://www.facebook.com/karelare 

Plusgiro: 484054-2 
IBAN: SE3995000099603404840542 

BIC: NDEASESS 
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Utvecklingen går framåt 
Att driva en rasklubb innebär ganska mycket arbete och klubbtid-
ningen har varit en bidragande orsak till det. Så därför har vi be-
slutat att ta en paus från att ge ut en fristående sådan. Älghund-
klubben planerar att göra en modern klubbtidning där alla rasklub-
bar får ha sin egen del i den tidningen, Så därför har vi beslutat att 
ta en paus från att ge ut en fristående sådan och vi hakar på den 
iden, vilket bidrar till att vi spar både tid och pengar. Vi får nya 
redaktörer, Robert och Elisabet Olsson så vi önskar dom all lycka i 
det arbetet. 
 
Pris ansvarig framöver blir Edwin Nordström, hoppas han lyckas 
bättre än nuvarande som är jag. Höstens jaktprov har gått riktigt 
bra och vi får hoppas att vi kan öka antalet jaktprovs starter, en del 
kanske väljer att gå januari prov. Årsmötet närmar sig och vi 
tänkte göra som 2011 då vi valde att vara på olika platser, datu-
met är bestämt till 29/2 en lördag. Vi går mot en avels säsong och 
ni som planera att para er tik gör det i god tid, gentesta och bolla 
gärna med avelsrådet. Vi uppskattar om ni kommer med idéer om 
hur vi ska jobba vidare så att vi fortsätter att vara en levande 
klubb.  
 
Vi vill passa på att önska er 
alla lycka till i skogen, på 
jaktproven samt i utställ-
ningsringarna det kom-
mande året som skrivs till 
2020. 
 
Ordförande Anders Lund-
mark.  

LEDARE 
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Svenska Björnhundklubbens Rasmästerskap. 

Den 28/9 hade Björnhundklubben rasmästerskapet ”Karelarkampen”. Hu-
vudplatsen var Österjörn och provmarkerna var runt om i norra Skellefteå. 
Åtta hundar kom till start, en hade kommit från Finland, det var Daniel Fors-
backa som kom med sin Unga tik Kirppu. Hon lyckades med att skälla ett 
första pris och blev bästa tik i tävlingen, vinnare blev Ståndskallets Nix ägare 
Edvin Nordström Örnsköldsvik. Vädret var ganska bra och älg fanns på alla 
provområden, några hade störningar av småviltsjägare men det kan man inte 
undvika helt när många passar på att jaga småvilt i älguppehållet. Samman-
fattningsvis så var det en bra helg med trevligt sällskap och god mat. Ett 
stort tack till alla som kom, samt vägvisare och domare. 

       Anders Lundmark, ordförande 

Klubbmästaren 2019  
Edvin Norström med 
Ståndskallets Nix 



 5 

 

.DUHODUVKRSHQ 

)|U�EHVWlOOQLQJ��6NLFND�H-SRVW�WLOO VKRS#NDUHODUH�VH��'HW�J|UV�FD���
EHVWlOOQLQJDU�nU�KRV�WU\FNHULHW��.|SDUHQ�VWnU�I|U�IUDNWNRVWQDG�   

3ULVHU   

0|VVD� ����-  

)OH[ILW NHSV� ����-  

7-VKLUW� ����-  

+XYWU|MD�PHG�WU\FN�Sn�EU|VWHW�RFK�U\JJHQ� ����-  

.OLVWHUPlUNH� ���-  

Hund Ägare Poäng Placering 

Ståndskallets Nix Edvin Norström 77,5 1:a pris 

Kovastunturin 
Kirppu� 

Daniel Forsbacka 71 1:a pris 

Aitalis Zorro Albin Vikström 66,5 2:a pris 

Ukkosalon Niilo Magnus Larsson 62,5 2:a pris 

Ståndskallets Nita Markus Jarblad 44,5 0 pris 

Ailatis Bowmore Sven-Olof Hårdén 47,5 Avb. 

Ryvikens Conrad Sven-Olof Hårdén 29,5 Avb. 

Resultat från Svenska Björnhundklubbens Rasmästerskap 2019 
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Rättviksutställningen och Karelarträffen 

Rättvik var som vanligt en trevlig träff och fina hundar ställdes ut.  

Bir Lördag: Rajasuon Halti, ägare Christian Glavå och Bim: Skräddars Roxi 
ägare Boo Goethe. 
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Finlands hälsningar! 

Klubbens ordförande besökte oss för en dryg vecka sedan, i samband med 
att han startade sin unga karelartik Rajasuon Heti på älghundsprov här i 
Terjärv. Han pratade om nyheterna som kommer inom klubbens tidning, och 
bad mig att skriva några rader till sista numret om hösten och provsäsongen 
som börjar lida mot sitta slut, även här i rasens hemland… jaa och provet vi 
gick, det gick bra ;-). 
 

Registreringar 

Älghundsfolket i Finland verkar ha större och större intresse mot våran in-
hemska storviltshund. Det kommer flera nya valpköpare som tidigare haft 
nån av dom gråa raserna som vill prova på något nytt för dem. Karelaren 
kommer inte troligen upp till samma rekord registreringsmängd som ifjol 
(900st), men långtifrån lämnar vi dock inte. Nu 1.12. så har det hittills regi-
strerats 743st. Med en månad kvar, och några oregistrerade födda kullar så 
lär mängden bli kring 800, kanske lite över. Kampen om den att vilken ras är 
näst populärast efter jämthunden är hård mellan karelaren och gråhunden. 
 

Provstarter 

Nästan alla mästerskapstävlingarna har gåtts för i år. Bara junior mästerskap-
et, Tappisarvi återstår. Den går nu inkommande helg i Juuka. Där deltar un-
der 30 mån gamla hundar. Deras två bästa resultat räknas samman och de 
14 bästa i landet får delta. De deltagande hundarna är valda och i år är de 
valdas pöängtal mellan 186 och 170 poäng. Alltså minst två 85 poängare 
för att komma till start. Det kan ni nämna när nån pratar om att karelarna 
börjar jaga först vid 5 års ålder :-)! 

Den första av mästerskapen som gick var tikmästerskapet, alltså Kuningatar-
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haukut. Där är kvalreglerna de samma som i juniortävlingen. Alltså 13 bästa 
tikar på de två bästa ihopräknade resultaten + fjolårets segrare.  
Där var poängsumman som krävdes 162,5p. I år var det Pasi och Rami 
Aholas Hirviparoonin Naawa som segrade med 91,5 poäng. Naawa är en -
17 född tik som är Aholas egen uppfödning. Kullvärdet i Naawas kull var 7/7 
redan under två års ålder och tiken har redan 12 första pris på jaktprover. 
Det har också fällts två björnar för den. 

Huvudevenemanget Hirvenhaukut-ottelu, alltså Finska-mästerskapet för kare-
larna gick i år i de hjortrika markerna i Aura, nära Åbo. Till Hirvehaukut kva-
lar man ju så att tre bästa hundarna väljs ut ifrån norra-, västra-, östra- och 
södra zon. Då deltar ännu tikmästaren samt fjolårets segrare. Alltså 14 hun-
dar startar. I år segrade Pasi Kanniainens Rinkisen Tiki med 89 poäng. Tiki 
är -16 född hanne med 12 första pris på 15 prov. 

Sista stora tävlingen var Seniorihaukut. Det gicks nu i helgen i Simo, där de 
över 10-år gamla seniorerna drabbade samman. Ett fint prov där ordet 
”kennelanda” verkligen betyder det i sin positiva bemärkning. Alla njuter av 
att kanske sista gången starta med sin gamle trotjänare. I år var det Ville och 
Tiina Vakkalas snart 11-åriga tik Suvenperän Wilma som tog segern med fina 
92 poäng. Det var Wilmas 16:de prisprov, och andra till bästa resultatet. 
Märkbart att första är för 9 år sedan. 

Med det aktivaste provmånaden framför oss så är det svårt ännu att säga vart 
vi hamnar i det totala startmängden. Det beror ju också mycket på snömäng-
den, redan nu har det ju satt stopp i stora delar av Lapplands- och Kajanalän. 

Björnproven antal sjönk i år till 9st varav 7st fick godkänt, alltså KARH1 re-
sultat. 

Vill också passa på att tacka Anders & Co. för det fina arrangemanget på 
karelarkampen i Jörn i September! 

 Vänd 
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Nu är det dags att ta det sista ur säsongen i form av nån jaktprovstart och 
sedan börja hårdträningen inför säsongen 2020. För då ska det fan i mig 
jagas, igen! Kanske det också blir nån valp… så se ;-) 

Med vänlig hälsning 

Daniel Forsbacka, Terjärv, FINLAND 

E-post: kovastunturin@gmail.com 
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Sista numret av ”Björnhunden” 
 

Tidningen Björnhunden i dess nuvarande form kommer inte att skickas ut 
mer. Istället kommer den att ”ingå” i ”Nya Älghunden”. 
 
Nya Älghunden kommer att bli en modern tidning som vilken jakttidning 
som helst. 

VÄLKOMNA TILL  
SVENSKA BJÖRNHUNDKLUBBENS ÅRSMÖTE! 

Lördagen den 29-02-2020 klockan 15,00. 

Vi planerar att hålla årsmötet på två plattser: 

Norr: Kontakt. Anders 070-6314188 (planen är att vara i Piteå).                                                                      

Söder: Kontakt. Christer Jörgensen 070-2184983                                                                          

(planen är att vara på Dalslands aktiviteter). 

Vi kommer att ha förbindelse mellan alla platserna och alla kom-
mer att få vara med och rösta, samt säga sitt. Ärenden på dagord-
ningen enligt stadgarna. Kaffe serveras till deltagarna. 

 

Ps. Mera info. Kommer på sociala medier. 

Motioner skall vara ordförande tillhanda senast 30-01-2020. 
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GOD JUL &  

GOTT NYTT 

ÅR  
TiLLöNskas aLLa  


