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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 48 
   Original: 12.03.1999 
    
 
RASEBESKRIVELSE FOR KARELSK BJØRNHUND 
  (Karjalankarhukoira) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Finland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Middels stor, robust, kraftig bygget, tett pels, opprettstående 
ører. Litt lengre enn høy. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden bare litt lengre enn mankehøyden. 
Brystkassen ca halve mankehøyden. Forholdet snute:skalle = 
2:3. Skallen omtrent samme lengde, bredde og dybde. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Avbalansert, noe reservert, modig og sta. Meget selvsikker, 
kan være aggressiv mot andre hunder, men aldri mot 
mennesker. Stor kamplyst. 
 

Hode: 
 

Trekantet sett forfra. 

 Skalle: Bred. Lett hvelvet sett forfra og fra siden, bredest mellom 
ørene. Pannefuren meget grunn. Øyebrynsbuene svakt 
markert.  
 

 Stopp: Ikke spesielt markert, ganske lang, går gradvis over i skallen. 
 

Nesebrusk: Sort, stor. 
 

Snuteparti: Dypt, bare lett avsmalnende mot snutespissen. Rett 
neserygg. 
 

Lepper: Forholdsvis tynne og stramme. 
 

Kjever/tenner: Meget kraftige kjever. Velutviklete og jevne tenner. Normal 
tannstilling. Saksebitt.  
 

Kinn: Kraftige kinnbensbuer. 
 

Øyne: Forholdsvis små, noe ovale. Brune i ulike nyanser, aldri gule. 
Selvsikkert og våkent uttrykk. 
 

Ører: Opprettstående, forholdsvis høyt ansatte, middels store med 
lett avrundete spisser. 
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Hals: Muskuløs, middels lang. Buet. Dekket av tykk pels. Ikke løs 
halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke med kraftig benstamme. Rette og parellelle sett forfra. 
Skulderblad og overarm av samme lengde, underarmen noe 
lengre. 
 

Skulder: Forholdsvis skråstilt, muskuløs. 
 

Overarm: Lett skråstilt, sterk.  
 

Albue: Peker rett bakover, plassert på en loddrett linje trukket 
gjennom skulderbladets høyeste punkt. 
 

Underarm: Rett, kraftig. 
 

Mellomhånd: Elastisk, middels lang, svakt skråstilt.  
 

Poter: Sluttede, godt hvelvet, runde, dekket av tett pels. Elastiske 
tredeputer. 
 

Kropp:  
 

Manke: Godt markert, spesielt hos hannhunder, noe mindre hos 
tisper.  
 

Rygg: Rett, muskuløs. 
 

Lend: Kort, muskuløs. 
 

Kryss: Bredt, kraftig, lett fallende. 
 

Bryst: Rommelig brystkasse, ikke spesielt bred, ganske lang. 
Rekker omtrent til albuene. Lett hvelvede ribben. Tydelig 
forbryst. 
 

Underlinje/buk: Noe opptrukket. 
 

Hale: Høyt ansatt, middels lang. Bæres buet over ryggen, 
halespissen skal berøre kroppen enten på siden eller ryggen. 
Medfødt stumphale tolereres.  
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige og muskuløse. Rette og parallelle sett bakfra. Den 
fremre linje skal fra siden danne en jevnt buet linje.  
 

Lår: Brede, lange, kraftig muskulatur.  
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Knær: Peker forover, middels vinklet. 

 
Underlår: Lange og muskuløse. 

 
Haser: Lave, tydelig vinklet. 

 
Mellomfot: Kort, kraftig og rett. 

 
Poter: Sluttede, noe lengre og mindre hvelvet enn forpotene. 

Elastiske tredeputer, dekket av tett pels. 
 

Bevegelser: 
 

Lette, jordvinnende, effektive. Bytter raskt fra trav til galopp, 
som er den mest naturlige bevegelsesform. Parallelle 
bevegelser.  
 

Hud: 
 

Tilliggende uten rynker. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dekkhårene grove og rette. Lengre på halsen, ryggen og 
baksiden av lårene. Bløt og tett underull. 
 

Farge: 
 

Sort, kan være matt eller noe brunlig. Vanligst med tydelige 
avgrensete hvite tegninger på hode, hals, bryst, buk og ben. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Ideal 57 cm ± 3 cm 
Tisper:  Ideal 52 cm ± 3 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 25-28 kg 
Tisper: 17–20 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
− Lett benstamme 
− Smal skalle 
− Kraftig hvelvet panne 
− Snipete snute 
− Gule øyne 
− Bløte ører, flaggermusører 
− Løs halshud 
− Brystkassen for dyp eller tønneformet 
− Rett eller utilstrekkelig ringlet hale 
− Steil skulder 
− Steile haser og flate poter 
− Sporer på bakbena 
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− Bølget pels 
− Hvit bunnfarge med sorte flekker eller noen såkalte 

ulvehår 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Over- eller underbitt 
− Glassøyne 
− Hengende ører eller slappe ørespisser 
− Andre farger enn tillatt i standarden 
 

  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 10. mai 2001 
 
 
 


