
GRÄNSÄLVSKAMPEN FÖR BEAGLE I TILLBAKABLICK 
 

 
Första Gränsälvskampen 1989. Deltagare på bilden är, Brynolf Lövgren (Klinga), Håkan Gunnarfelt 
(Emil), Sune Karlander (Lili), Fredrik Schmith (Franros Cool Prominent Candy) 
 
 
Gränsälvskampen för Beagle anordnas i 
höst för 20: e gången. Datum för jubileet 
är bestämt till lördag 4: e oktober. 
Provort blir Haparanda med omnejd.  
 
Norrbottens Beagleklubb har utsett en 
arbetsgrupp för förberedelser inför 
jubileeums-kampen. Gruppen skall bl.a. 
utforma en skriftlig tillbakablick av det 
för hundsporten unika gränssamarbetet 
som pågått under så många år. 
 
Rabiesutbrott blev grunden 
År 1988 drabbades ett husdjur i sydöstra 
Finland av rabies varvid gränspasseringar 
för bl.a. hundar krävde vaccination och 
godkända laboratorieprov för införande 
av hund från Finland till Sverige. Det här 
innebar uppehåll i all kennelverksamhet 
mellan våra länder. Beaglelandskampen 
inställdes. 
 

Inom hundklubbar i finska Lappland och 
i Haparanda diskuterades möjlighet att 
ordna proverna så att provdomarna 
färdades över gränsen. Hundarna kunde 
provas i rutor placerade i hemlandet.  
Förslaget gick ut på att man skulle skifta 
ansvaret för arrangemanget så att finska  
domarna kom över till Sverige när 
proverna avgjordes enligt finska 
regelboken, för att året därpå forsla de 
svenska domarna till Finland där de 
svenska provreglerna gällde. 
 
Efter kontakter och möte med 
beagleledare från Norrbotten och finska 
Lapplands län beslöts om namn och 
reglemente för beaglekampen enligt den 
skiss som initiativtagarna utarbetat. 
Gränsälvskampen antogs som  namn för 
provet, man beslöt också att enbart hare 
godkändes som drevdjur.  
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Premiär i Finland 
Hösten 1989 skulle premiär kampen 
anordnas av Karungin Erämiehet.  
Överdomarskapet lades på Aarni 
Vaaraniemi, känt namn inom beagle- 
kretsarna i Finland. Aarni var också den 
som påverkade att resultaten från kampen 
gav finska hundar godkända utmärkelser i 
form av championat och cacit. 
 
Genomgående hög standard 
Vid summering av Gränsälvskampen 
genom åren blir man imponerad av den 
genomgående höga standarden hos 
beaglarna på båda sidor om gränsen.  
 
De finska hundarna har oftast gett sina 
ägare glädjen att ta emot ståtliga pokaler 
från prisbordet. För att kampen skulle 
vara värd namnet har vi vissa år, speciellt 
nu den senaste tiden, nått upp till svenska 
poängsegrar. 
 
De tre första åren var även Västerbottens 
beaglarna med i leken. En del av deras 
hundar hann visa upp fina provresultat 
med jaktchampionat som belöning för 
den långa resan. 
 
Beaglekampen har nått vuxen ålder 
Stövarklubben anordnade kamper 
liknande det upplägg vi inom beagle 
skapat. Man lyckades även med att 
placera nordiska finnstövarmästerskapet 
till Haparanda-Torneå markerna. Andra 
brukshundklubbar hakade på och ett 
flertal hundarrangemang ordnades i olika 
Tornedalsorter. 
 
Att beaglen är uthållig, målmedveten och 
utmärkt drivande hund med få tappter är 
väl känt. Gränsälvskampen är ett bevis på 

att även beaglefolket äger samma 
egenskaper. De andra rasernas 
kampsamverkan dog ut i barnskorna 
endast beaglekampen har nu  nått vuxen 
ålder. 
 
Drevskall över gränsälven 
De korta avstånden mellan provrutorna 
gjorde att man vissa gånger kunde höra 
drevskallen över gränsälven. 
 
Förutsättningarna i alla provrutor var 
likartade. Svårighetsgraden för dreven är 
också i nivå med vad drivande hundar får 
stå ut med i både Sverige och Finland. 
Skogsbilvägar är dragna i liknande 
mönster i båda länderna. Störningar av 
proven förekommer mycket sällan. Under 
tävlingsåren har en hund förolyckats och 
en annan så svårt skadats att den sedan 
avlivats. 
 

Laget 2007, Martin Aldén, Christer Åström 
(Tyra), Tomas Lestander (Tessie), Sune 
Karlander (Emmi) och Erik Nilsson (Zelda). 
Sune deltog även första året. 
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Regeländringar 
De första åren anordnades proven under 
två dagar med både svenska och finska 
regler som rättesnöre. På svensk sida 
övergick man till en dags prov då 
elitettan ej gav championat meritering. 
Två dagars prov krävdes däremot för att 
kunna erhålla finska prismeriter. 
Efter regeländring i Finland uppnås nu 
meriteringar med endagarsprover även 
där. 
 
Skillnader i reglerna 
Skillnaden mellan finska och svenska 
provregler är betydande. Regeländringen 
i Finland har dock något utjämnat 
tolkningarna. Exempelvis bestraffas 
hunden med minuspoäng för över 
stigande av tio väckskall vid sök och 
upptagningsmomentet i de finska 
reglerna. 
 
Till upptag ledande väckskall belönas 
däremot i våra provregler. Länge 
väckande hundar lever farligt och 
beordras kopplas enligt de finska prov 
reglerna.  
 
Vi har uppfattat de finska proven som 
mer tävlingsinriktade än vad vi har att 
rätta oss efter enligt våra regler. Det är 
betydligt svårare att klara av finska 
elitettan än det krav vi har för att nå upp 
till första pris.  
 
Första pris i Finland kan jämföras rakt av 
med jaktcert i Sverige. De finska 
championaten uppnås efter en betydligt 
stenigare väg än vad våra svenska regler 
kräver. 
 
Erfarenheten från åren med 
Gränsälvskampen har dock visat 

att även de finska topphundarna 
upprepade gånger gått bet på att klara 
svenska provettan. 
 
Det här med drevprover är en svår 
bransch, oavsett finska eller svenska 
regler så är resultaten svåra att förutsäga, 
hunden måste fungera i okända marker 
och så får man inte ha otur. 
 
Tvådomarsystem 

Domarna Valto Kalliomaa och Kalevi Kantola 
vid förflyttning under Gränsälvskampen 2007 
Foto Nina Lestander 
 
I Finland tillämpas tvådomarsystem. Det 
är av stor betydelse speciellt när 
hörbarheten är begränsad och när drevet 
går långt från upptagsplatsen. 
Att skaffa fram 16 domare som man gör 
till Gränsälvskampen är ingen liten 
uppgift. I Finland är Beagle och stövar 
reglerna likalydande, man har också 
gemensamma prover. Genom att anlita 
varandras domare kan man få fram 
behövligt antal funktionärer till proverna. 
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God anda 
Gränsälvskampen har hanterats på ett sätt 
att allt prat om orättvisor eller felaktiga 
bedömningar eliminerats. Alla 19 
kamperna har genomförts utan protester 
eller annan tandagnisslan. Man har glatt 
sig åt goda prov prestationer och skilts i 
god anda efter prisutdelningarna 
 
Det finska värdskapet är generösare än 
vad vi erbjuder på vår sida. Det serveras 
morgonmål till hundförare och domarlag, 
man får också med sig skogskost som 
hundföraren skall bära i sin ryggsäck. 
Efter provdagen bjuds på riklig middag i 
provcentrat. 
 
Ökande intresse 
Vad har då Gränsälvskampen gett? 
Statusen för provet har inte stagnerat, 
tvärtom så följs den med ökande intresse 
inom beagleklubbarna i Norden. 
 
Som vi ser det så har beagleägare i våra 
bygder och även söderut kunnat få aktuell 
rådgivning till parningar med lämpliga 
jaktbeaglar. Goda råd ges till svenska 
valpköpare som önskar en Beagle som 
sin kommande jaktkamrat. 
Avelsalternativ är alltså en stor drivkraft i 
sammanhanget. 
 
Landskampsandan har naturligtvis också 
bidragit till att det här provet känts 
särskilt viktigt. 
 
 

Finskt beagleblod 
 

Valpar efter Konttikuusen Jeppe som springer i 
svenska skogar 

 
Stamtavlorna för nordsvenska beaglar 
visar på ett markant inslag av finskt 
beagleblod. Även längst söderut i landet 
har parningar i och valpköp från Finland 
gett lyckade kullar med nu full-
meriterade ättlingar. 
 
Detta gläder oss i Norrbotten särskilt 
mycket, vi känner att det är ett intyg på 
att vårt samarbete med nordfinska 
beaglevänner bidragit till allmän höjning 
av beaglens jaktegenskaper 
 
Veteraner 
Många av oss som samlades inför första 
beaglekampen i finska Karungi är 
fortfarande igång med stövlarna 
pådragna. En del har medverkat samtliga 
gånger, som överdomare, kommissarier, 
domare, hundförare, kökspersonal och 
andra uppgifter. Det är ogörligt att 
komma ihåg alla som med sina insatser 
bidragit till att hålla liv i 
Gränsälvskampen. 
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Från svensk sida har, Ronny Torikka, 
Håkan Gunnarfelt, Göran Olofsson, Dick 
Wikström, Roland Krekula, Mauri Joona 
och Sune Karlander varit med från start 
och medverkar fortfarande. 
 
Sune Jokiaho, Åke Aldeman, Martin 
Alde’n, Henry Sundling, Tommy 
Lövgren, Christer Nyberg, Alf Sundqvist, 
Jarl Erik Kerttu, Rolf Blomqvist har mer 
än tio år i ”branschen”. Fotografier från 
den första tiden visar att de tjugo åren ej 
har gått helt omärkt förbi. 

 
          

Sune Jokiaho och Göran Olofsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Roland Krekula och Alf Sundkvist 

De år Norrbottens Beagleklubb har 
arrangörsansvaret ligger en viktig del av 
värdskapet hos våra kvinnor i köket. De 
har stått för matlagning och 
organiserandet av matsalen till allas 
belåtenhet. 
 
Vi vill till jubileet lyfta fram personer 
som inte alltid märkts så mycket när vi 
haft våra samlingar. Vi tänker på Pertti 
Kärnä och Esko Sillanpää som haft 
kommissarie liknande uppdrag i Karunki 
respektive Laivaniemi. Pertti har som 
uppfödare bidragit med flera valpar till 
vår sida av gränsen. Joppirajan Lili var 
den första valpen, hon lämnade i sin tur 4 
valpar som gick till jaktchampionat. 
Ättlingar efter Lili sätter nu fart på det 
här årtusendets harar. 
 

 
Domargruppen kring Joppirajan Lili 1989 
 
Esko och Ebba skänkte första 
segermanteln till vinnande beagle, året 
var 1994. Kyösti Kemppainen som 
ledamot i Lapplands läns kennelklubbs 
styrelse har förutom olika 
funktionärsuppdrag också försett 
kampens pristagare med ståtliga pokaler. 
Ett stort tack till Kyösti och 
kennelklubben. 
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Senaste åren har Majgården i Salmis varit förläggning för tävlingarna. 
Att köttsoppa serveras vid återkomsten från skogen har blivit tradition. 
Foto Nina Lestander 

 
De som startade Gränsälvskampen och 
sedan hållit liv i den hade som målsättning 
att genom samverkan med finska beagle- 
vänner verka för en vital jaktbeaglestam i 
våra nordliga län. Vi hoppas att det 
kennelarbete som hittills har åstadkommits 

för Beaglens bästa här i norr får en 
fortsättning i någon form. 
 
Beaglen som jakthund är värd att föras 
vidare till nya generationer av jägare i en 
förhoppningsvis jaktvänlig framtid. 
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Presentation av de segrande hundarna genom alla åren      
 

   Poäng 
 Namn Ägare Finland Sverige

1989 Anu Keijo Ahokangas 21 16 
1990 Tervareitin Jana Timo Tauriainen 18 18 
1991 Vidjemarks Donna Mauri Joona 11 23 
1992 Gröna Kärr Acke Lennart Flodman 9 27 
1993 Agapeetus Aarni Vaaraniemi 27 10 
1994 Birketuns Tim Jouni Pessa 11 23 
1995 Hirvimetsän Sepi Tommi Lohiniva 27 10 
1996 Kesman Laura Raimo Vastapuu 24 13 
1997 Artemis Arne Seppänen 20 11 
1998 Artemis Arne Seppänen 26 11 
1999 Kärrbackens Kevin Göran Peuravaara 15 22 
2000 Helmihaukun Nella Tommi Lohiniva 22 15 
2001 Kivikontin Visa Jaakko Siltakoski 26 10 
2002 Huuhkajan Jakke Raimo Vastapuu 22 15 
2003 Matinmäen Riku Antero Polojärvi 20 17 
2004 Svarvets Lira Åke Aldeman 18 19 
2005 Svarvets Lira Åke Aldeman 22 15 
2006 Tella Kimmo Jokela 17 20 
2007 Astalan Eräneuvos Markku Pälsynaho 18 18 

   365 313 
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Två hundar har klarat bedriften att ta 
hem segerpokalerna två år i rad. 1997 
och 1998 gjordes det av Artemis, 2004 
och 2005 lyckades Svarvets Lira 
upprepa detta.  
 
 
 
 

Svarvets Lira, vinnare 2004 och 
2005.  
Ägare Åke Aldeman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artemis, vinnare 1997 och 1998. Ägare Aarne Seppänen 
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Tommi Lohiniva och Raimo Vastapuu har 
med två olika hundar gått ut segrande från 
provrutan. Tommi med Hirvimetsän Sepi 
och  Helmihaukun Nella, Raimo med 
Kesman Laura och Huuhkajan Jakke.  
 

Huuhkajan Jakke med ägaren 
Raimo Vastapuu vid prisutdelning 
2002 

 
 

 
 
 
 
 
Kesman Laura, vinnare 1996, ägare Raimo 
Vastapuu 
 
 
 

 

 
 
Hirvimetsän Sepi och Helmihaukun Nella, vinnare 1995 respektive2000. 
Ägare Tommi Lohiniva  
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Birketuns Tim, vinnare 1994, 
ägare Jouni Pessa 
 
 
 
 
 
 

 
Olika poängsystem 
Under något år tillämpades ett udda 
poängsystem för det svenska provet. 
Man räknade ihop två dagars drevtid och 
egenskapspoänger. Högst med det 
systemet nådde Birketuns Tim och 
Gröna Kärr Acke med 275 poäng.  
 
Med poäng givning enligt regelboken 
erhöll Kesman Laura elitettan med 93 
poäng.  
 

Under endagarsproverna har Svarvets 
Lira och Tella nått 51 poäng, flera 
segerbeaglar har klarat av CACIT kravet 
på 48 poäng. 
 
Med finska regler som rättesnöre har 
Agapeetus klart bästa resultat med 95,34 
poäng av 100 möjliga. Agapeetus nådde 
överlag höga poäng genom sina 
exemplariska drevegenskaper. 
 

 

 
 
Individuellt bästa hund 2005 Tella, till vänster ägaren Kimmo Jokela, 
till höger Norrbottens Beagleklubbs ordförande Håkan Gunnarfelt. 
Foto Nina Lestander 
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Till vänster, Molidens Tonny, ägare Martin Aldén. Till höger Birketuns Maja, ägare Sune Jokiaho. 
 

Goda poängplockare 
Som goda poängplockare bland svenska 
hundar har Birketuns Maja, Molidens 
Tonny och framför allt Svarvets Lira 
utmärkts sig. Två gånger har seger 
pokalerna tagits hem med 0 i prisrutan. 
Det skedde 1991 när Vidjemarks Donna 
var den enda som lyckades får igång drev 
trots miserabla väderförhållanden, 2001 
upprepades detta, då hette segraren 
Kivikontin Visa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Donna, ägare Mauri Joona 

God uppmärksamhet  
Gränsälvskampen har uppmärksammats 
med väl tilltaget spaltutrymme i finska 
kennelklubbens utskrift ”Koiramme”. Vi 
har också fått in resultaten i såväl läns 
som jakttidningarna. 
 
I båda ländernas Beagle tidskrifter får vi 
in allt vi skriver om kampen. Vi känner 
också ett ökande intresse från respektive 
beagleledningar för våra förehavanden 
här i norr. 
 
Bra samarbete 
Vi tackar Hund och Jakts ägare Sixten 
Thyni för generös sponsring av 
Gränsälvskampen och våra andra 
arrangemang. IFK Salmis, som förestår 
Majgården har varit och är en värdefull 
värd/värdinna för oss. Förläggningshyran 
har kunnat förhandlas till för oss 
gynnsamma nivåer. 
 
Markägare och viltvårdsområden är 
positiva till våra jaktprover. Anskaffande 
av provrutor är inte något problem.  
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Bosse Sundvall och Ronny 
Torikka diskuterar regeltolkningar  
2005. 
 
 
 
 
 
 

 
Provdomarna 
En särskild uppmärksamhet vid vårt 20:e 
gångs jubileum riktas till provdomarna 
och övriga funktionärer som i alla år utan 
ersättning ställt sig till förfogande under  
provhelgerna. 
 
De domare som år efter år kommer från 
Uleåborg, Rovaniemi , Luleå och 
Bodenområdena visar verkligen upp ett 
äkta kennelintresse. I Norrbottens 
Beagleklubb har domarnas ideella 
insatser verkat för att klubben årligen får 
nya medlemmar.  
 
Aktiviteterna i vår klubb har ökat de 
senaste åren.  Nya krafter har genom sina 
initiativ vitaliserat verksamheten och 
också hittat nya finansieringsvägar. 
 

Givande samarbete 
Med denna återblick vill vi slutligen 
tacka våra finska beaglevänner för 
givande samarbete. Vi har visserligen för 
det mesta fått sitta och titta på och 
applådera när era representanter rensat i 
det glänsande prisbordet, men det har 
också varit lärorikt. Att vara värdiga 
segrare det kan ni i Finland. 
 

 
 
 

Haparanda 4:e oktober 2008 
 

För Norrbottens Beagleklubb 
arbetsgruppen för Gränsälvskampens 

20 årsjubileum 2008 
 
 

Erik Nilsson, Hans Eliasson, Sune 
Jokiaho och Sune Karlander 
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BEAGLEN  RAJAJOKIOTTELUN  MUISTELMIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aarni Vaaraniemi, Keijo Ahokangas (Anu), Timo Tauriainen (Jana), 

Jouko Häggman (Aku) 1989. 
 
Beaglen rajajokiottelu täyttää syksyllä 
20 vuotta.  Juhlaottelu järjestetään 
Haaparannalla 4/10. Norrbottenin 
Beagleklubi on nimennyt  työryhmän 
joka on saanut tehtäväksi valmistaa 
tapahtumaa. Ryhmän tulee muun ohella 
laatia kirjallinen muistelma tästä 
harvinaisesta rajan yli käytävästä 
kennelyhteistyöstä.  
 
Rabies 
Vuonna 1988 ilmeni kaakkoissuomessa 
rabiestartuntaa kotieläimessä. Tästä 
seurasi rajansulkeutuminen lähes 
kaikilta kotieläimiltä. Rajan ylitys 
koirille vaikeitu ja vaati rokotuksen 
lisäksi verikokeesta laboratorienäytteen. 
Kenneltoiminta maitemme välillä 
katkesi. Beglein maaottelu keskeytettiin. 
 
Lapin ja Haaparannan koiraseurojen 
välillä heräsi keskustelu mahdollisesta 
yhteisistä kokeista niin että koetuomarit 
kulkisivat yli rajan. Kokeet voisi näin 

suorittaa koirien kotimaan maastoissa. 
Otteluitten järjestelyvastuu vaihtuis 
vuosittain, suomen tuomarit ruotsiin ja 
päin vastoin seuravana vuonna.  
 
Yhteyksien jälkeen järjestettiin kokous 
Lapin ja Norrbottenin beaglejohtojen 
kanssa. Siellä päätettiin ottelun 
aloittamisesta. Tapahtuman nimeksi tuli 
Rajajokiottelu-Gränsälvskampen. 
Ottelusäännöt kirjattiin, koeajettavaksi 
hyväksyttiin vain jänis. Karungin 
Erämiehet ottivat ottelun 
järjestysvastuun ja ylituomariksi 
nimitettiin Aarni Vaaraniemi. 
 
Korkea taso 
Kun tekee yhteenvetoa Rajajokiottelusta 
tulee esille beaglein korkea taso 
molemmin puolin rajaa. Suomen koirat 
ovat enimmäkseen tuoneet iloa 
omistajilleen hankkien komeita pokaalia 
palkintopöydältä. Kuitenkin 
otteluarvonkin vuoksi ovat ruotsin 
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beaglet varsinkin viimeisinä vuosina 
yltäneet tasaisiin otteluihin ja jopa 
voittoihin. Kolmena ensimäisenä 
vuotena oli Västerbotteninkin beaglet 
mukana ottelussa. Pitkän matkan 
helpotukseksi kulki hyviä tuloksia ja 
käyttövaliotitteliä mukanaan kotiin. 
 
Beagle ottelu aikuisikänen 
Ajokoirakerhot järjestivät myös otteluita 
yli rajan. Suomen ajokoirille järjestettiin 
pohjoismainen mestaruuskoe 
Haaparannan ja Tornion maastoihin. 
Useita koiratapahtumia alettiin järjestää 
eri puolilla Torniojokilaaksoa. 
 
Se on tunnettua että Beagle on mainiosti 
ajava koira vähillä hukilla. 
Rajajokiottelu osoittaa että myös 
beagleväki omistaa samat kyvyt. Kun 
toisten koiraseurojen ottelutoiminta 
kuoli lastenkenkiin niin beaglein ottelu 
on nyt toiminut aikuisikään ilman 
hukkia. 
 
Haukku kaikui yli väylän 
Etäisyydet yli rajan meneville 
koemaastoille on niin lyhyt että 
suotuisellä tuulella voi kuulla ajohaukun 
kaikuvan yli Tornionväylän. Maastot 
ovat samantyylisiä ja vaikeusasteet 
metsäteineen samaa luokkaa.  Häiriöitä 
tapahtuu harvoin. Rajajokiottelun 
vuosina on yksi koira menehtynyt ja 
toinen loukaantunut niin vaikeasti että 
sen piti lopettaa. 
 
Sääntöjä 
Alkuvuosina kesti kokeet kaksi päivää 
moleminpien maiden säntöjä 
noudattaen. Ruotsin koevurolla 
muutettiin ottelu yksipäiväiseksi koska 
kaksi päiväistä valiokoetta ei hyväksytty 

valiokelpoiseksi. Nyt ovat ottelut 
yksipäiväisiä kun suomenkin kokeet on 
muutettu yhdelle päivälle. 
Sääntömuutokset ovat lähentäneet 
maiden välisiä tulkintaeroavaisuuksia.  
Eroja on kuitenkin vielä paljon. Kun 
suomen säännöt rankaisee 
yöjälkiherättelystä, niin ruotsin 
sääntökirja suosii ajoon johtavaa 
määrätietoista herätyshaukuntaa. 
Suomen säännöt voi tulkita enempi 
kilpailusuunatuksi kuin ruotsin 
koesäännöt. 
 
Valioarvon saaminen on suomen 
beagleilla kivisemän tien takana kuin 
mitä ruotsin puolella vaaditaan koiralta. 
Suomen valioarvo on näin olleen 
arvokaampi kun ruotsin vastaava titteli. 
Kokemus rajajokiotteluista kuitenkin 
näyttää että useat huippubeaglet ovat 
metsäpolultaan palatessaan saapuneet 
keskuspaikalle ilman ruotsin ykköstä. 
Ajokokeet ovat vaikeat ennustaa. Oli 
säännöt suomen tai ruotsin niin koiran 
tulee toimia vierassa maastossa. Huonoa 
tuuria ei saa olla mukana. 
 
Arvostusta 
Mitä Rajajokiottelu on sitten antanut? 
Kokeen arvostus ei ole taantunut, päin 
vastoin, sitä seurataan lisäntyvällä 
kiinostuksella pohjoismaisissa 
beagleseuroissa. Beaglen kasvattajat 
ovat etelää ja Norja myöten saaneet 
jalostusneuvontaa kenneleilleen.  Moni 
beaglenpennun kysyjä on ohjattu 
suosittuun kasvattajaan metsäkaveria 
hakemaan. Beaglen järkevä jalostus on 
ollut se tärkein tavoite ja kulkenut 
punaisena lankana otteluvuodesta 
toiseen. Maaotteluhenki on tietysti 
tehnyt kokeen erittäin mieluisaksi. 
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Voittaja palkitaan 2007, Markku Pälsynaho ja Arto Sippala  
 
 

Hyvä henki 
Rajajokiottelu on hoidettu niin että 
puheet vääryydestä tai virhellisistä 
tulkinnoista on eliminoitu. Kaikki 19:sta 
ottelua on viety läpi ilman proteestia. On 
oltu iloisia hyville koetuloksille ja erottu 
hyvässä hengessä kun palkinnot on 
jaettu. Suomen säännöt vaativat kahta 
tuomaria koetta varten. Siitä on apua jos 
on huono kuuluvaisuus tai jos ajo karkaa 
kuulemattomiin pitkäksi ajaksi. Voutin 
tule näin olleen hankkia 16 tuomaria 
otteluun. Yhteistyö 
suomenajokoiraseurojen kanssa 
helpottaa tuomarien hankintaa. 
Ruotsissa yritetään tulla toimeen yhdellä 
tuomarilla. Tutkan avulla pystyy 
useimmiten ajoa seuraamaan. 
 
Veteraanit 
Pohjoisruotsin beaglein sukutaulut ovat 
voimakkaasti suomalaisverisiä. Myös 
etelämpänä ruotsissa on jalostus ja 
pentujen hankinta suomesta antanut 
onnistuneita tuloksia. Näin työmme on 
iloksemme johtanut toivottuun 
tulokseen. Moni meistä jotka 
kokoonuimme ensimäiseen 

beagleotteluun on vielä mukaana 
saappaat jaloissaan. Valokuvat 
ensivuosilta paljastaa että ei niitä vuosia 
aivan näkymättä ole ohitettu . 
 
Kun tulee kysymys vuosien mittaan 
ottelun puolesta tehdyistä työmääristä 
niin työryhmä ei halua vetää esille 
ketään edelle toisia. Kuitenkin 
nostamme ertyisesti hattua suomen 
puolella voutina ja tuomarina toimineet 
Pertti Kärnälle ja Esko Sillanpäälle. 
Pertti on kasvattajana toimittanut useita 
pentuja yli rajaväylän niinkuin 
kennelnimikin kertoo. Joppirajan Lili oli 
niistä ensimmäinen. Lili jätti jälkeensä 4 
käyttövaliota, kaksi niistä tuli 
kaksoisvalioksi. Lilin jälkeläiset 
vauhtittavat nyt tämän vuosituhanen 
jäniksiä. 
 
Esko ja Ebba Sillanpää lahjoittivat 
ensimäisen voittajamanttelin ottelulle 
vuonna 1994. Kyösti Kempaisella on 
kenneltoiminassa monta rautaa tulessa. 
Hän on ollut yksi niistä joka 
toiminnallaan on koristanut 
palkintopöydän kiiltävillä pokaleilla. 
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Rajajokiottelun aloitepanijat toivovat 
yhteistyön tulokseksi tervettä ja 
jalostuskelpoista jänistä ajavaa 
beaglesukua pohjoisiin alueisiin. 
Toivona on myös että se työ mikä nyt on 
takana päin saa jatkua jossakin 
muodossa. Toivomme että tuleva 
sukupolvi metsästäjiä saa kuunella 
kaikuvaa beaglenajoa 
metsästysystävälisessä tuleivaisuudessa. 
 

 
Huuhkajan Jakke om Raimo Vastapuu 
 
Kaksi koiraa on nostanut voittajapytyt 
kahtena vuotena peräkkäin. 1997-1998 
meni voitot Aramikselle, 2004-2005 
onnistui Svarvets Lira samaan 
suoritukseen. Tommi Lohiniva ja Raimo 
Vastapuu ovat kahdella eri beaglella 
vieneet otteluvoitot. Tommi Hirvimetsän 
Sepillä ja Helmihaukun Nellalla. 
Raimon voittajakoirat oli Kesman Laura 
ja Huuhkajan Jakke. Muutaman vuoden 
ajan noudatettiin ainutlaatuista 
pistelaskua ruotsin kokeissa. Laskettiin 
yhteen kahden päivän ajoajat ja 
ansiopisteet. Korkeimalle pisteille ylti 
Birktuns Tim ja Gröna Kärr Acke 275 
pistellä. Sääntöjenmukaisella 
laskutavalla tuli Kesman Laurasta 
ruotsin käyttövalioksi 93 :lla pistellä. 
Yksi päiväisessä ruotsin sääntökokeessa 

on Svarvets Lira saavuttanut korkeiman 
pistemäärän 51.  Useat voittajabeaglet 
ovat selvittäneet CACIT vaatimuksen 48 
pisteineen. Suomen säännöillä on 
parhaan tuloksen ajanut Agapeetus 
95.34 p. Agapeetuksellä oli erinomaiset 
ajoominaisuudet joten pisteitä kertyi 
runsaasti. Hyviä pistesaalistajia 
ruotsalaisista beagleista voi mainita 
Birktuns Maja, Molidens Tonny ja 
tietenkin Svarvets Lira. Kahdesti on 
ottelu voitettu nolla palkintosarakeessa. 
1991 Vidjemarks Donna oli ainoa joka 
vesisateessa sai jäniksen liikeelle. 2001 
tämä toistui, voittajaksi julistettiin 
Kivikontin Visa. 
 
Kennelhenki 
Rajajokiottelu on saanut hyvin 
palstatilaa Koiramme lehdessä. Saamme 
myös tulokset  paikallisiin sanomalehtiin 
ja metsästyslehtiin. Suomen ja ruotsin 
BEAGLEN saamme  lähettämäämme 
tekstin mukaan ilman leikkauksia. 
Kiinostus beaglejohtojen taholta 
ottelulle on selvästi kohentunut vuosien 
varrella. Yhteistyö ajokoira ja 
dreverijohtojen kanssa on kehittynyt 
myönteisesti. Maanomistajat ja 
metsästysseurat ovat myönteisiä 
toiminallemme. Koemaastojen hankinta 
on järjestyksessä. Erityisesti kiitämme  
koetuomareita jotka vuosia peräkkäin 
maksutta antavat aikansa ja osaamisensa 
ottelulle. Tuomarit Oulun,  Rovaniemen,  
Luleån ja Bodenin alueelta osoittavat 
tosiaan aitoa kennelhenkeä.  
 
Norrbottenin Beagle on nyt 
myönteisessä nousossa. Uusia voimia on 
toiminallaan virkistäneet 
seuraa.    
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Metsäpolulla 1989 
 
Tällä muistelmalla kiitämme 
suomalaisia beagleystäviä antoisasta 
yhteistyöstä. Olemme tosiaan 
eninmäkseen istuen taputelleet 
käsiämme kun edustajanne ovat 
puhdistaneet palkintopöydät. Tämä on 
kyllä ollut myös opetusta. Suomalaiset 
osaavat käyttäytyä arvokkaina voittajina. 
 
 
Haaparanta 4:s lokakuuta 2008 
 
Erik Nilsson, Hans Eliasson, Sune 
Jokiaho, Sune Karlander 
 
 

 
 
Aarni Varaniemi yt. 2007 
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Eldsjäl i Tornedalen 
- med intresse för jakt och 
drevprov 
 

I Norrbottens beagleklubb är det många 
som bidragit med arbetsinsatser genom 
åren för att Gränsälvskampen ska kunna 
genomföras. Men om någon ska nämnas 
lite extra denna 20:e gång som tävlingen 
hålls så är det Sune Karlander. Han har i 
våras också uppmärksammats på den 
finska sidan då han fick Finska 
Beagleklubbens guldnål. Sune håller i 
år, liksom tidigare år, i det praktiska 
arbetet med att finna bra provrutor, 
ordna med domare och håller kontakt 
med den finska klubben.  
 

1986 skaffade Sune sig sin första beagle, 
Joppirajan Lili, sedan dess har det bara 
handlat om beagle. Nu är beagle 
nummer fyra under injagning och 
rapporterna säger att det inte är några 
problem med jaktförmågan. Att det 
under drygt 20 år inte har blivit fler 
beror förstås på att han har varit nöjd 
med de han haft. Sune menar att det 
viktiga för honom är att beaglen är en 
bra jaktkamrat, men det har även blivit 
många fina resultat på drevprov i olika 
sammanhang. 2006 deltog Sune och 
Joppirajan Emmi, samt ytterligare en 
hund från NbblK, i Nordiska 
mästerskapet där de gått in som reserver 
pga. vaccinationsregler. För Sunes del 
slutade det med en fin 6:e plats i ett 
mästerskap med mycket fina resultat. 
 

Många är de som fått tips om parningar 
av Sune, han har också förmedlat 
kontakter, översatt mellan finska och 
svenska, t o m gjort översättningar så att 
beagle ägare i Norge har kunnat ta del 
av information på finska. 

 
Sune Karlander och SJCH FINJCH Joppirajan 
Emmi. Foto Timo Kilpeläinen 
 

När det varit dags för parning har det 
även hänt att Sune följt med till Finland 
som vägvisare och tolk. 
 

Att Sune har bra koll på olika linjer är 
tydligt, som medlem både i svenska och 
finska beagleklubbarna har Sune tillgång 
till bra information i båda klubb-
tidningarna. På datorn är också sidor 
från både svenska och finska 
kennelklubben ofta uppe. Med ett brett 
kontaktnät med likasinnade i Sverige, 
Finland och Norge, så blir det en del 
utbyte av erfarenheter. Han menar att 
det är viktigt att lyssna på vad erfarna 
människor har att säga. 
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När det gäller avelsarbetet tycker Sune 
att det är viktigt att tänka på vilka 
egenskaper man har i sin tik när det är 
dags att para, sedan får man fundera på 
vilka egenskaper som är lämpliga på 
hanhunden. 
 

Genom att vara noggrann och metodisk 
hittar Sune igen avelsmaterial som han 
tror på. Ett plus tycker han är om de 
önskade egenskaperna går att se i tidig 
ålder. För att skapa sig en bild är det bra 
att tala med någon som har erfarenheter 
av hunden, och gärna med någon som är 
objektiv menar han. Kanske ett rätt 
självklart tillvägagångssätt, men det 
gäller förstås att veta vilka krav man kan 
ställa på en bra jakthund och dess 
egenskaper. 
 

Som drevprovsdomare har Sune varit en 
av de aktivare i Nbblk de senaste åren, 
2007-08 bedömde han (minst) 8 hundar. 
Ibland har Sune även finska beaglar på 
sina jaktmarker då det finns ett intresse 
från finska beagle ägare att starta på 
svenska jaktprov. Sunes inställning till 
uppdraget som domare är ödmjuk, 
ledord för honom är att bedöma, att 
döma är fel uttryck för vad det handlar 
om anser han. 
 

När diskussionen kommer in på 
Norrbottens beagleklubb och det jobb 
som gjorts där tonar Sune ner det, han 
menar att om något ska lyftas fram så är 
det våra ”nya medlemmar” som börjat 
engagera sig i klubben. Ja, de har i alla 
fall fått en bra grund att utgå ifrån, ett 
bra avelsmaterial och goda kunskaper 
från det arbete som lagts ned i klubben. 
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