
Jämförelse karelsk björnhund och rysk-europeisk lajka 

 

Karelsk björnhund Rysk-europeisk lajka 
Storlek: Hanar  ideal 57 
               Tikar    ideal 52 
               Tillåten avvikelse +-3 
I det närmaste kvadratisk. 
 
Benhöjden, mätt från armbåge till marken, skall 
vara som halva mankhöjden.  
 
Medelstor, robust och kraftig. 
 
Jämnt temperament, något inbunden och 
modig. Mycket självsäker, stark kamplust. 
 
Skallpartiet skall vara brett. Skallens längd 
ungefär samma som bredden och djupet. 
Nospartiet skall vara djupt och endast något 
avsmalnande mot nosspetsen. Förhållandet 
nosparti och skalle skall vara ca 2:3. 
Öronen upprättstående, relativt högt ansatta, 
medelstora och något rundade i spetsen. 
 
 
Underlinjen skall vara något uppdragen. 
 
 
 
Svansen skall vara högt ansatt, medellång och 
böjd över ryggen så att svansspetsen vidrör ena 
sidan av bålen eller ryggen. Medfödd stubbsvans 
tolereras. 
 
 
Fram- och bakställ skall vara måttligt vinklat. 
 
Tassarna skall vara tämligen runda, baktassarna 
något längre än framtassarna. 
 
Pälsen skall vara grov och rak med riklig 
underull. 
 
 
Färgen skall vara svart, som kan vara matt eller 
något brunskiftande; oftast med skarpt 
avgränsade vita tecken på huvudet, halsen, 
bröstet, buken och benen. Vit med svart är fel. 

Storlek: Hanar 52-58 
               Tikar   48-54 
               2 cm över angivet maxmått är fel. 
I det närmaste kvadratisk. 
 
Något högställd. Benhöjden, mätt från armbåge 
till marken, skall vara något längre än avståndet 
manke-armbåge. 
Måttlig till stark kroppsbyggnad. 
 
Jämnt stadigt temperament. 
         
 
Skallen skall vara relativt bred och nackknölen 
väl utvecklad. 
Nospartiet skall vara torrt och spetsigt. 
Noslängden är något kortare än skallen. 
 
Öronen skall vara upprätta, rörliga och högt 
ansatta, V-formade och spetsiga. Rundade 
örontippar är allvarligt fel. 
 
Underlinjen skall vara uppdragen. Från 
bröstkorgen till bukhålan skall den vara uttalat 
uppdragen. 
 
Svansen skall bäras ringlad eller som en skära. 
Den skall nudda ryggen, övre delen av låret eller 
sittbenen. Naturlig stubbsvans, uttersvans eller 
svans som är buren som en sabel är 
diskvalificerande.  
 
Fram- och bakställ skall vara välvinklat. 
 
Tassarna skall vara ovala. 
 
 
Pälsen skall vara hård och rak med riklig 
underull. På kindbenen skall pälsen vara tjock 
och ha borstiga polisonger. 
 
De mest typiska färgerna är svart med vita 
tecken eller vit med svart. Enfärgat svart liksom 
enfärgat vitt förekommer också. 
 

 


