Aktuellt 2000
001222
Bernice är död
Bernice, kallad Mimmi, är död. Hon var en mycket speciell hund, och inte minst älskad var hon av sin bror
Ben-Bella, det vill säga min egen Sixten. Varje gång de möttes uppstod ett fruktansvärt liv, som fick
omgivningen att tro att det var hundslagsmål även om det mer lät som sjöelefanters brunstvrål. Men de
älskade helt enkelt varandra, de där två. Farväl, lilla Mimmi!
001222
Milton tog 1:a på drevprov
Lördagen den 16 december startade Milton på särskilt drevprov och gick till 1:a pris. Det är en mycket bra
prestation med tanke på att han i somras blev omplacerad på grund av tidigare mattens allergi, och fram till
dess hade han inte alls jagat och var i själva verket mycket skogsovan. Grattis till husse Björn Helgöstam,
som så väl lyckats träna upp Milton!
00 12 03
Ina har fått valpar
Den 2 december födde SJdCh Zelmaas Ina en kull på åtta valpar. Det är
sex hanar och två tikar, och pappa är SUdgvCh SJdCh Dovras Leif-Egon.
Inom kort kommer jag att lägga upp en egen sida för Ina under
Avelstikar (hon finns nu på bild på I-kullens sida), och en för
"Leffe" bland papporna.
001022
Alla valparna sålda
Irjas valpar i O-kullen är nu sålda och har börjat anpassa sig i sina
nya hem, och nu väntar jag bara på att se om systern Ina är dräktig.
Hon är parad med SUdgvCh SJdCh Dovras Leif-Egon med beräknad nedkomst
i början av december.
001012
Två valpar kvar
Valparna är nu åtta veckor och på väg ut i livet. Men fortfarande
finns två pojkar kvar på grund av återbud, Ortega och Otto. Båda ser
mycket lovande ut och förhoppningsvis ska de också snart få nya hem.
000924
Mandela spårchampion
På utställningen i Enköping den 24 september fick Mandela den utställningsmerit han behövde för att bli
spårchampion. Grattis "Manne" med husse Christer och matte Birgitta! Under veckan har 15 Zelmaashundar
startat på Östsvenska Taxklubbens spårprov och det har överlag varit mycket bra resultat. Jazza och Love
fick godkänt anlagsspår och följande gäng fick 1:a pris öppen klass: Arja, Ben Bella, Fatima, Fidel, Jessie,
Joker, Leo, Livia och Ayla-Zelmaas. Munter fick en 2:a, Jeltsin och Lennon varsin 3:a och Khadaffi 0 pris.
Allra bäst var (förstås) gamla Arja, som fick 42 poäng och hp och en ny inteckning i Veteranpokalen.
000917
"Bröderna Brothers" slog till på Härjarö
På spårprovet i Härjarö den 17 september lyckades äntligen Jeltsin ta sitt tredje förstapris på spårprov och
han blev därmed viltspårchampion. Grattis Hans och Håkan - som ni har jobbat för detta!
Och inte nog med denna framgång, för brorsan Joker lyckades bärga vandringspriset som provets bästa
hund med 42 poäng och hederspris. Det här var hans nionde förstapris och han är numera en mycket säker
herre i spåret. Grattis till husse Bengt, som även lyckades med Jokers halvbror Munter, som nu fick sin första
1:a på spår, med 40 poäng.
Även min egen Jessie fick ett förstapris, så Fatimas avkommor tog något av storslam. Arja och Ben Bella
hade däremot en mindre lyckad dag och fick "bara" 2:a pris.
000910
Evita lyckades igen
Evita (Kaxi) tog sitt andra raka väl godkänd på grytanlagsprov i Marieberg den 10 september. Hade hon gått
att kalla ut hade hon säkert också blivit provvinnare igen, men hon tyckte det var så kul i grytet att hon inte
lyssnade på husses ropande.
Grattis ändå till prestationen!

000903
Meja klarade anlagsprovet
Meja startade den 3 september på spårprov och blev godkänd i
anlagsklass med 40 poäng och husse Sten har redan siktet inställt på
att starta i öppen klass inom kort. Lycka till med det!
000827
Evita bäst i grytet
På grytprovet i Marieberg den 27 augusti blev Evita (Kaxi) väl
godkänd och dessutom utsedd till provets bästa hund. När
domaren
Calle Söderberg jämställde henne med sin egen legendariska
Carpa
förstår man att det var en bra prestation hon gjorde. Grattis,
Lars-Olav och Karin! Nu blir det grytjaktprov i vinter.

000826
Nizze blev BIR-valp
På utställningen vid Rudans gård den 26 augusti ställdes Jessies tre
valpar ut i valpklass och det längsta strået drog den här gången
Nizze, som blev BIR-valp och BIS-3. Livia och Leo ställdes ut i
jaktklass och fick båda 1:a pris, så Leo får vänta på det hägrande
tredje certet ett tag till.
00 08 23
Mandela mot spårchampionat
Mandela har på två dagar erövrat två 1:a pris till på spårprov och
har nu vid 15 månaders ålder alltså tre raka ettor. Det betyder att
han bara behöver få en 2:a på utställning så är han spårchampion.
Jättefint jobbat! Grattis Christer och Birgitta!
00 08 18
Irjas valpar föddes den 17 augusti.
Det blev fem valpar, tre hanar och två tikar, som alla ser fina ut.
Pappa är SUvCh FinUvCh Eiarö Zylvester S13105/98.
000729
Mandela fick 1:a pris i Ransäter
Mandela har varit i farten på utställning i Ransäter den 29 juli, och
den här gången gick det lite bättre än sist: det blev 1:a pris i jaktklass för domaren Malgorzata Supronowicz.
Grattis Christer och Birgitta!
000722
Leo tog andra raka certet
På utställningen i Lövudden fick Leo återigen cert och blev andra
bästa hane för domaren Leif Lehmann-Jörgensen. Ett cert kvar - och så
gäller det att ta ett förstapris på spår också.
Heja på, Björn!
000719
Mandela tog 1:a på spårprov
Mandela startade den 16 juli på spårprov i Kristinehamn och
fick 1:a pris i öppen klass. Därmed är han vid 14 månaders ålder
först i kullen med att ha en 1:a och det är bara att gratulera husse
Christer Thorén som tränat honom så framgångsrikt.

000710
Jazza BIG-2 och Arja BIR-veteran
På utställningen i Skellefteå den 9 juli blev Jazza BIR och
BIG-2 och fick cacib. Domare var Gitte Finnich-Pedersen.
Gissa om matte Eva var lycklig! Jessie blev tvåa och fick
reserv-cacib. Dagen innan på utställningen i Piteå var det 11åriga Arja som överraskade med att bli tvåa bästa tik och hon
slog där barnbarnet Jessie som blev trea och fick reservcacib. Domare här var Arne Thorn. Arja blev förstås bästa
veteran och slog sonen Ben Bella, som fick hp i veteranklass.
I veteranfinalen blev det dock ingen placering för Arja.
Jazza blev BIR och BIG-2 på utställningen i Skellefteå
och fick också cacib.

000701
Ina BIM i Alfta
Ina tog sitt andra cert på utställningen i Alfta den 1 juli och blev BIM. Domare var Rune Malmberg. Jessie fick
ck och blev fjärde bästa tik och Joker fick en 1:a.

000618
Irja parad
Nu är Irja parad med SUvCh FinUvCh Eairö Zylvester, och vi håller tummarna för att det blir valpar i mitten
av augusti. Milton är nu på prov hos en presumtiv ny ägare, och fungerar det är det meningen att han ska bli
jakthund.

000610
Lyckad dag i Österbybruk
På utställningen i Österbybruk den 10 juni fick Ina cert och cacib, Leo fick också cert och R-cacib och Jessie
fick ck och R-cacib. Leo blev tredje bäste hane, Ina tredje bästa tik och Jessie fyra.

000606
Många Zelmaashundar har varit i farten
På utställningen i Stureby den 1 juni var 5 månader gamle
Nelson ute i ringen för första gången, och det slutade med att
han blev BIR-valp, trots att han mest satte sig på bakhasorna.
Men med lite ringträning kan han gå långt. Milton fick 1:a med
hp i juniorklass, Khadaffi och Ina fick 1:a i jaktklass medan
Krabat fick en 2:a i unghundsklass. Jessie blev trea i
championklass och uppfödargruppen fick 1:a med hp. Även
Leonid har varit på utställning, fast i Alfta den 4 juni. Han fick
nöja sig med en 2:a i jaktklass eftersom domaren ville ha mer
mustascher på honom.
Den 6 juni debuterade Mirja på spårprov med den äran och
blev godkänd i anlagsklass. Och vi ska heller inte glömma att
Evita blev godkänd på grytkaraktärsprov och ska nu tränas för
ett sprängarprov
Milton väntar fortfarande på att bra erbjudande om
omplacering. Det såg ett tag ut sig som att han skulle bli
norrlänning, men det sprack. Eftersom han ser så lovande ut
bör han helst komma till någon som är utställningsintresserad.

Milton, som blev BIS på Taxens dag, måste
tyvärr omplaceras på grund av ägarens allergi.
På bilden med matte Karin Gregorian.

000521
Storslam på Taxens dag
På Taxens dag i Tyresö den 21 maj blev Milton Best in Show - på sin
allra första utställning. Grattis Karin och Mattias. Bland valparna
blev Nikita näst bästa valp och lillmatte Linn visade upp henne så
duktigt att hon också blev tvåa i Barn med hund.

000520
Många ute i spåret
Den 17 maj debuterade Mandela på spårprov i Värmland och blev godkänd i anlagsklass. Och den 20 maj
var ett gäng Zelmaashundar i Gimo och spårade. Arja och Joker fick 1:a pris, Jessie, Munter och AylaZelmaas fick 2:a pris och Ben Bella var den här gången mest ute och jagade och fick nöja sig med ett 3:e
pris.
I veckan har Evita varit och tränat gryt och ska nu ställa upp på grytprov inom kort.

000516
Valpträff med spårträning
På grund av det berömda "kärleksviruset" har min
hemsida legat nere en dryg vecka, men nu är vi
gudskelov igång igen. Uppdateringar kommer inom kort.

Söndagen den 14 maj var det dags för valpträff med vinterns valpar, N-kullen. Som vanligt höll vi till i
Trolldalen på Lidingö, där Nelson, Nizze och Nikita (Skorpan) fick återknyta bekantskapen med vilda lekar,
och sedan fick de prova på att gå varsitt spår. Och det var mycket lovande, så snart ser vi dem nog på
spårprov.
000509
Hund för omplacering
Det tråkiga har hänt att Miltons matte blivit allergisk mot hund, och nu måste han omplaceras. Milton är ett år
och en mycket trevlig hane, helt utan problem. Men han behöver aktivering och skulle säkert trivas allra bäst
om han fick jaga. Hör av dig till mig om du är intresserad, skicka gärna ett mejl.
000507
Utställning och spårprov
Ett stort gäng Zelmaashundar har varit ute på utställning och spårprov under veckan. På Östsvenska
Taxklubbens spårprov fick Ben Bella, Ayla-Zelmaas och Joker 1:a pris i öppen klass, medan Arja, Jessie och
Jeltsin fick nöja sig med 2:a pris och Gruffa 3:e pris. Love och Leja blev inte godkända i anlagsklassen
medan Fidel och Munter missade i öppna klassen. Bättre lycka nästa gång!
På Upplands Taxklubbs utställning i Jälla fick Heja, Ina och Leo 1:a pris i jaktklass, medan Laika fick 2:a pris
i unghundsklass. Tack alla engagerade hundägare som är aktiva med hundarna på detta sätt!
000423
Spårsäsongen igång
Äntligen vår! Och därmed är årets spårsäsong inne. Först ut på spårprov var Lennon, som den 22 april blev
godkänd i anlagsklass efter ett lysande spårarbete. Trots att han såg rådjur intill spåret fortsatte han jobba.
Sen var det en annan sak att tempot var lite högt – han var faktiskt uppe och sniffade på mormorsmor
Selmas rekord på 8 minuter! Och det vet ju vi som spårar att fort inte alltid är bra. Men trots detta skulle
domaren föreslå 40 poäng. Grattis Lennon, Torbjörn och Karin!
Nu väntar det ordinarie provet med ett helt gäng Zelmaashundar på startlinjen. Lycka till, allihop!
000312
Stor familjeträff i Orminge
Valparna är nu utflyttade och har anpassat sig väl i sina nya hem. Och mamma Jessie har återgått till att
vara familjens busiga valp igen.
Den 11 mars var det stor uppställning av Zelmaashundar när Östsvenska Taxklubben hade utställning i
Orminge. Åtta hundar var anmälda och dessutom fyra "barnbarn" när Eva, Lasse, Martin och Sara från Piteå
kom den hela långa vägen med Jazzas valpar, och även Mona och Tore, som kom från Åhus. Tack till alla
valpköpare för en trevlig dag, även om resultaten var minst sagt blandade.
000204
Guld till kenneln
Svenska Taxklubben har beslutat tilldela mig klubbens "Utmärkelsetecken i guld" för framgångsrik
uppfödning av strävhårig tax. Utmärkelsen kommer att utdelas vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte den 19
februari.
Det är nu klart med Inas jaktchampionat; vid domarkollegiet den 1 februari bekräftades att hon fick sin tredje
etta på drev. Grattis! Nu är nästa steg att bli utställningschampion också.
Ett par av valparna i M-kullen var på utställning den 30 januari och gjorde bra ifrån sig. Mirja fick hp och blev

BIM-valp i Eskilstuna, och Mandela blev tvåa bland hanvalparna med fin kritik. Grattis till er också!
000122
Ina drevchampion
Ina gick säsongens sista drevprov den 20 januari och tog sitt tredje
förstapris, vilket innebär att hon blir drevchampion, såvida inte kollegiet den
1 februari säger något annat.
Grattis Ina och husse Thomas Kumlin till en härlig prestation!
Ina blir därmed kennelns
första drevchampion.
000113
Jessies valpar födda
Den 9 januari 2000 föddes Jessies första valpkull, N-kullen. Det blev en tik och två hanar, alla mörkt
viltfärgade.

