Torsten tog 2:a på drevprov | 2008-01-04
Torsten startade i dag på drevprov på Åland, och föreslås för en stark tvåa. Domare var Fredrik Blomqvist.
Xantos vinnare av BIZ 2007 | 2008-01-11
Kennelns eget poängpris Best in Zelmaas (BIZ), som utdelas varje år, gick 2007 till Xantos med husse Fredrik
Eriksen i Fränsta. Xantos uppnådde 31 poäng genom att erövra cert på utställning, 1:a med hp på spårprov,
spårchampionat och 3:a på drevprov.
Avelspris till Freja och Prillan | 2008-01-21
Nu är det klart att både Freja (Mikkels Märian) och Prillan får Svenska Taxklubbens bruksavelspris i brons.
Xavier tog andra spårettan | 2008-02 -03
Xavier startade i dag på rörligt spårprov i Halland och tog nu sitt andra förstapris. Domare var Östen Elg.
Jessies pappa död | 2008-02-05
Mikkels Mantjek, internationell och nordisk utställningschampion, är död. Han utgjorde något av min idealbild
av strävhårstaxen, och därför fick han också bli pappa till tre av kennelns kullar – med Darja, Fatima och
Gruffa. Det resulterade i åtta ck-hundar, av vilka fyra blev utställningschampion, fyra spårchampion och en
provvinnare på gryt. Dessutom blev flera duktiga jakthundar, om än inte med drevprovsmeriter. Och sex av
avkommorna har gått vidare i aveln, inte bara i Zelmaas kennel utan även på Fäbodarnas, Trattgökens och
Tuvagårdens kennlar. "Mesta" Mantjekavkomman är kanske min egen Jessie, som fått fem kullar, och själv är
påtagligt lik sin pappa. Som 11-åring blev Mantjek BIR och BIS-3 på utställningen i Ulriksdal 2005. Mikkels
Mantjek blev 13 1/2 år gammal.
Wizla har blivit mamma | 2008-02-06
Wizla nedkom i dag med sex viltfärgade valpar, tre hanar och tre tikar, på Cognac's kennel i Nyköping. Pappa
till valparna är SUoJdCh SVCh Vinterkärrets Fokus.
Däremot är det synnerligen tveksamt om min egen Freja (Mikkels Märian) verkligen är dräktig – annars är det
ju tänkt att hon ska nedkomma med valpar i slutet av månaden. Jag får ge det hela några dagar till.
Xantos utställningschampion | 2008-02-17
På dagens utställning i Östersund tog pampige Xantos sitt tredje raka cert, och eftersom han nyligen fyllt två år
blev han därmed även utställningschampion – sedan tidigare är han ju spårchampion. Xantos (som kallas
Dalton) blev tvåa i jaktklassen, men efter lång väntan i kall lokal brydde sig Fredrik inte om att stanna till bästa
hanhundsklassen. Domare var Cindy Pettersson.
Många priser blev det | 2008-02-23
På dagens årsmöte i Östsvenska Taxklubben blev det åter prisregn över Zelmaashundarna. Winston fick två
vandringspriser som Årets hund (Bockskallets Vp och Lisas Skål), och han fick också rosett och hp-bägare som
nybliven jaktchampion. Xandra fick två vandringspriser från vårens och höstens spårprov (Linus och Loppans
Mp och Qias Mp) samt rosett och hp-bägare för spårchampionatet, och det fick även hennes syster Xilla. Jessie
fick Julles Vp som bästa veteran på vårprovet samt Zelmaas Vp som delad bästa hund på vårprovet, och
Bussahagens Vp som delad bästa hund totalt på ordinarie spårproven. Freja och Prillan fick bruksavelspris i
brons och kenneln fick Vildmannens Vp som Årets drevkennel. Det sista har en särskild liten poäng, för när jag
var ny uppfödare sa donatorerna att jag inte skulle komma någonstans om jag inte jagade med mina hundar.
Jag jagar fortfarande inte, men priset har jag lagt beslag på två gånger. Vildmannen ler i sin himmel.
Sixten har nått vägs ände | 2008-02-28
Min underbare gamle Sixten finns inte mer. Sedan en vecka hade han börjat hosta på ett sätt som tydde på
vatten i lungorna. Och eftersom jag inte ville utsätta honom för en plågsam hjärtsvikt framöver fattade jag det
tunga beslutet att låta min favoritpojke få somna in. Han fick en sista fin dag idag, där han kunde ligga i solen
vid balkongdörren och njuta.
Sixten var på många sätt en fantastisk hund, som gjorde stort intryck på alla som träffade honom. Snällare och
trevligare hund fanns inte. I själva verket hade han närmast en egen fanclub, både bland mina valpköpare och
bland folk som mötte honom häromkring på promenaderna. Inte minst bland dagisbarnen intill, som varje dag
brukade ropa efter Sixten och alltid ville klappa just honom, något han gärna ställde upp på, och sjöng en liten
sång till.
När Sixten föddes som första valp i min andra kull blev jag omedelbart förälskad i den store lille svartingen,
som lät så mycket. Men någon tanke på att jag skulle behålla honom hade jag inte. Han bestämde dock själv åt
mig att han skulle bli kvar, och det har jag aldrig ångrat.
Tack, Sixten, för att vi har fått kampera ihop i nästan 17 år! Och tack för att du själv visade att det var dags att
släppa taget nu.
Sixten till minne | 2008-03-02
Jag vill tacka för alla omtänksamma inlägg i gästboken, telefonsamtal, mejl och sms som jag har fått de
senaste dagarna med anledning av Sixtens död. Sådant värmer när sorgen är stor!
Jag har nu gjort en liten minneskavalkad över Sixtens liv. Den finns som en klickbar länk nederst på hans egen
sida under Championhanar/ Zelmaas Ben Bella.
Jag har också beslutat att skänka ett vandringspris till bästa veteran på Upplands Taxklubbs ordinarie spårprov
i Gimo under namnet Sixtens Minne. Gimoprovet är nära förknippat med Sixten där han startade mellan åren
1992 och 2007, och dessutom blev provvinnare vid ett par tillfällen.

Äntligen kom hon | 2008-03-07
I natt blev det äntligen valpning för Freja. Och det blev en stor och praktfull tik på 335 gram, mörkt viltfärgad.
Hon kommer att få ett namn på Ä.
Älla-Bella ska hon heta | 2008-03-09
Nu är det klart vad Frejas valp ska heta – det blir Älla-Bella. Namnet betyder "den vackra lyktbärerskan", vilket
ju låter fint. Jag valde det också för att det finns en liten anknytning till Sixten i namnet. Valpen skulle
egentligen ha fötts den 28 februari, det som kom att bli Sixtens dödsdag. Och med tanke på att hans namn
egentligen var Ben Bella knyter jag därmed på ett sätt ihop de två. Liv och död går hand i hand.
Vittra 3:a bästa tik i Skogås | 2008-03 -29
På dagens utställning i Skogås vann Vittra championklassen med ck, och hon placerade sig sedan som trea
bästa tik. Det fanns också några debutanter på denna något stökiga utställning (inofficiell utställning för alla
raser i samma trånga lokal), och där blev det blandat resultat. I valpklass 4-6 månader fick Åskar och ÅsaHanna hp, och Åsa-Hanna blev BIM-valp. I juniorklass hanar skuttade Zorro mer som en känguru än en tax,
och det blev en 2:a. Och likadant gick det för Yrja i unghundsklass tikar. Domare för valparna var Per
Lundström, och för övriga strävhår Karl-Erik Johansson.
Sixten återförenad med Selma och Arja | 2008-04 -05
Nu är Sixten begravd tillsammans med mamma Arja och mormor Selma på den fina djurbegravningsplatsen på
Djurgården, i området där vi gått så många promenader, tittat på rådjuren och även lagt spår.
Åke Modig gjorde utställningsdebut | 2008-04-21
I dag ställdes Åke Modig, sex månader ut, i valpklass på taxspecialen i Uddevalla. Han fick fin kritik, men
domaren Rolf Johansson menade att han än så länge hade för kort päls, så det blev inget hp. Någon undrade
till och med om Sixten hade varit framme som pappa.
Wilda på spårprov | 2008-04 -21
Wilda startade i dag på spårprov i Hjortkvarn. Det blev visserligen ett 1:a pris, men poängen räckte inte till för
att hon för tredje gången skulle bli uttagen till årets SM.
Älla-Bella har åkt | 2008-05-02
Älla-Bella är nu åtta veckor och har åkt iväg med sina nya ägare Rode och Åke till Umeå, där hon kommer att
få en jämthund, en jämngammal gråhundsvalp och en katt till nya lekkompisar. Men jag och mina hundar
saknar redan denna enormt roliga och företagsamma valp. Vi önskar henne lycka till i sitt nya liv.
Utställning i Jälla | 2008-05 -04
Förra året vann Xantos kennelns eget poängpris, Best in Zelmaas (BIZ 2007). Idag fick jag chansen att dela ut
pokalen till Xantos och hans husse, Fredrik Eriksen. Det skedde på utställningen i Jälla, där Xantos för övrigt
blev tvåa i championklassen och femma bästa hane. Andra Zelmaashundar som visade upp sig var Wiggo, som
fick en 2:a i jaktklass och Yster, som blev etta i unghundsklassen. Dessutom ställde jag ut min egen Vittra, som
blev trea i championklassen, men efter att ha tjuvätit en del av Älla-Bellas valpfoder hade hon blivit lite för
knubbig, och därför blev det inget ck denna gång. Domare var Ewa Jönsson.
Heja är död | 2008-05-04
Heja somnade in i dag efter att ha varit dålig en tid. Om bara några veck or skulle hon ha fyllt tolv år.
Heja, som kallades Bixi, var avelstik på Fäbodarnas kennel, där jag en gång i tiden köpte min stamtik Knata
(Selma), som var mormor till Heja. Och min fodertik SUvCh Fäbodarnas S Zelmaasdotter är dotter till Heja.
Vanja fick 13 valpar | 2008-05-08
Vanja nedkom igår med tretton (!) valpar. Alla lever och mår bra, men det hela har tagit hårt på Vanja, och det
kommer att bli jobbigt för henne att klara så många valpar.
Tarja och Wilma hemma igen | 2008-05-13
Efter tio månader och 1600 mil på vägarna med bil och husvagn genom Europa är mina fodertikar Tarja och
Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) hemma igen tillsammans med Berit och Christer. Vintern har framför allt
tillbringats i södra Spanien, men de har även varit i Grekland, Italien, Portugal och Frankrike innan kosan
styrdes hemåt. Inom kort räknar jag med att para Tarja med pappan till Å -kullen, och till sensommaren ska
troligen även Wilma paras.
Allt väl med Vanja och valparna | 2008-05-14
Vanja hämtade sig väl efter den dramatiska nedkomsten i torsdags, och hon och de 13 valparna mår prima. Det
ser i dagsläget också ut som om hon klarar sig utan hjälp av amma. Hon är en väldigt duktig mamma, med
hjälp av sina ägare.
Zaida klarade spårprovet | 2008-05-15
Zaida startade i dag på spårprov och blev med glans godkänd i anlagsklass. Domare var Annica Hallblom.
Regnig utställning i Flen | 2008-05-17
På dagens utställning i Flen debuterade Zaida i officiell klass. Och eftersom hon häromdagen klarade spårprovet
fick hon starta i jaktklass, just 15 månader fyllda. Det blev ett 1:a pris med mersmak. Domaren Per Lundström

gav henne mycket bra kritik och tyckte att hon var av utmärkt typ. Vittra blev fyra i championklassen med ck,
men oplacerad (sexa) i bästa tik.
Valpträff med Å-kullen | 2008-05-18
Idag har vi haft valpträff med Å-kullen i fagra Trolldalen på Lidingö. Tyvärr var vädergudarna inte med oss, för
det var bitande kallt och regnet hängde i luften. Fem av de sex valparna dök upp – endast Ånja saknades. Som
vanligt lade vi spår, och valparna klarade uppgiften riktigt bra, även om några stördes av korpen som alltid
håller till där. Och så fanns det tillfälle till lek och bus.
Quantas i farten på spårprov | 2008-05-18
Quantas startade i dag på spårprov i Västmanlands Taxklubb, Salaprovet. Det gick det mindre bra, så han fick
nöja sig med en 2:a. Domare var Seppo Pironen.
Nytt spårprov för Quantas | 2008-05-22
Dags för nytt spårprov i dag för Quantas. Det var Gimoprovet, där han gick i Storvreta för Torgny Edin. Den här
gången blev det ett förstapris.
Fin dag för mamma Jessie | 2008-05-24
I går startade Jessie på Gimoprovet för Torgny Edin, och hon gjorde ett jättefint jobb, som räckte till att hon
blev en av provets bästa hundar. Och hon fick den första inteckningen i det v andringspris jag skänkt till Sixtens
minne som bästa veteran, vilket känns extra roligt. Och idag ställdes ett par av Jessies avkommor ut på den
nordiska taxvinnarutställningen på Åland med fina resultat. Torsten blev fyra bästa hane, och Vittra blev trea
bästa tik med reservcert.
Vanjas valpar mår bra | 2008-05-26
Vanjas valpar är nu 2 1/2 vecka. Två valpar dog av lunginflammation för en vecka sedan, men de elva som
finns kvar från den ursprungliga rekordkullen på tretton valpar mår prima. Även Vanja har hämtat sig väl.
Jessie och Winston på SM-uttagning | 2008-05-31
I dag startade Jessie och Winston på Östsvenska Taxklubbens klubbmästerskap, som också fungerade som SMuttagning. Jessie gick för Bertil Larsson i Lissma och skötte sig jättefint, men fick poängneddrag på grund av en
mindre tappt. Så chansen att hon blir uttagen är nog rätt liten nu. Winston startade i Vidja för Kenneth Modin,
men vilken poäng han skulle få sades inte. Kollegiet är på onsdag, så vi får vänta tills dess.
Quassio ställdes ut i Piteå | 2008-05-31
Jessies son Quassio ställdes i dag ut i Piteå och fick en 2:a i jaktklass. Domare var Pluis Davern, USA.
Inget SM för Jessie | 2008-06-05
Vid kollegiet för Östsvenska Taxklubbens KM bestämdes vilka hundar som får starta i SM. Det blir Rondodrevets
Chappo och Bussahagens Leonardo di Caprio. När det gällde reservplatsen tillgreps lottning mellan Jessie och
Bootorps Krusstjärna, och där förlorade Jessie. Så det blev ingen SM-start i år heller för min fantastiska
spårhund, och inte heller Winston kom i fråga. Det betyder att för första gången på många år kommer ingen
Zelmaashund till start på SM, vilket känns lite trist.
Xantos tog 1:a på spårprov | 2008-06 -16
Xantos blev återigen en av provets bästa hundar med 42 poäng när Norra Taxklubben höll sitt nattprov i
Västanbäck i helgen. Tyvärr gällde detta inte som SM-uttagning till årets SM eftersom NTK har sina uttagningar
året innan. Men till uttagningen inför nästa års SM ligger Xantos nu bra till. Husse Fredrik Eriksen gick där
också sin första elevtjänstgöring som spårdomare.
Zorro klarade spårprovet | 2008-06-28
Zorro startade i dag på spårprov i Gimo för Upplands Taxklubb och blev godkänd i anlagsklass med 40 poäng.
En riktig talang, tyckte domaren Torgny Edin.
Zaida BIS-4 i Julita | 2008-06 -28
I dag anordnade Södermanlands Taxklubb Taxens dag i Julita. På den inofficiella utställningen fick Zaida hp och
blev BIS-4 för domaren Berndt Åström, som gav henne en mycket fin kritik.
Quantas tvåa på Upplandsprovet | 2008-06-28
Quantas startade i dag på Upplandsprovet, som var i form av nattprov, och han blev med 40 poäng provets
näst bästa hund. Detta var hans tionde 1:a pris på spår. Domare var Åge Åkerlöf.
Kontinentala fläktar på Almare-Stäket | 2008-07-02
Idag har vi varit på circuitutställningen i Almare-Stäket i anslutning till världsutställningen. Det blev en lång,
het dag. Långa köer till allt, varmt och en fläkt av den kontinentala hundkulturen. Bland taxarna dominerade de
utländska hundarna. Det blev en hel dags väntan innan det var dags för Vittra att gå sin runda i ringen. Det
slutade med ett "excellent" i kritiken och en tredjeplats i championklass, och med de regler som rådde på
denna utställning fick hon sedan inte tävla vidare. Domare var Paolo Dondina, Italien.
Tarja äntligen parad | 2008-07-12
Väntans tider kan vara långa, inte bara när man väntar valpar utan även när de ska tillverkas. Efter fyra dagars
fruktlösa parningsförsök lyckades det äntligen idag för Tarja. Den lycklige hanen är SUvCh FINUCh SVCh Liza’s

K-Pinocchio, som är pappa till Vittras kull, Å-kullen. Blir det valpar väntas de omkring den 13 september.
Ånja i Härliga Hund | 2008-07-19
Det var något synnerligen bekant över taxen i julinumret av Härliga Hund, som jag förstrött bläddrade i. Och
visst var det vack ra Ånja som figurerade på bilderna. Ånja (kallad Garra), som nu är nio månader, är dotter till
Vittra och Liza's K-Pinocchio – samme Pinocchio som jag just har parat Vittras halvsyster Tarja med.
Xantos i Töva | 2008-07 -27
Xantos ställdes på lördagen ut i Töva, där han blev tvåa i championklassen. Men som han var alldeles för sent
trimmad blev det inget ck denna gång. Domare var Annette Edlander.
Nya avelsframgångar för Pinoccio | 2008-07 -28
På en utställning i Finland igår fick två av Pinoccios avkommor excellent och R-cert. Därmed blev den ena,
Elefantti, också drevchampion, vilket gör att husse Tapani Hollming nu ansöker om bruksavelspris i guld för
Pinoccio. I Finland krävs minst 120 poäng på högst 20 avkommor undan minst fyra olika tikar, och Pinoccio har
idag uppnått 142 poäng. Totalt är han pappa till 19 kullar med totalt 97 avkommor, många drevchampions.
Zaida fick 1:a på spår | 2008-07-29
Zaida startade idag i julihettan på rörligt spårprov i Sörmland och fick ett förstapris i öppen klass med 42
poäng. Domare var Dick Söderberg. Grattis, Pernilla, det gjorde ni bra!
Ingen lycka för Xantos på Frösön | 2008-08-02
Xantos ställdes idag ut på Frösön. Men domaren Lars Widén var inte alls förtjust i honom, så han blev utan ck i
championklass.
Zaida tog andra spårettan | 2008-08 -06
Zaida startade i söndags på det ordinarie spårprovet i Härad. Men på grund av en domartabbe fick hon göra en
omstart idag, och den resulterade i att hon tog den andra raka 1:an i öppen klass med 42 poäng och hp. Och
eftersom det var på ett ordinarie prov räcker det nu med en 1:a på rörligt spårprov för att bli spårchampion.
Domare var Annica Hallblom.
Zaida spårchampion på 12 dagar | 2008-08-09
Idag tog Zaida sin tredje raka etta på spårprov, och är därmed viltspårchampion. Hon har klarat av denna
bedrift inom loppet av tolv dagar! På dagens spårprov, där Olle Hallblom var domare, fick hon 42 poäng .
Nya spårframgångar för Xantos och Fredrik | 2008-08-16
På dagens ordinarie spårprov i Bredånger tog Xantos ännu ett 1:a pris på 42 poäng. Domare var Arne
Söderberg. Dessutom blev husse Fredrik Eriksen i och med dagens prov godkänd i sin aspiranttjänstgöring,
vilket innebär att han är färdig domare.
Älla-Bella BIS-valp i debuten | 2008-08 -17
Idag ställdes Älla-Bella, fem månader, ut på en inofficiell utställning i Bjurholm utanför Umeå. Det gick alldeles
strålande. Bland 146 valpar blev hon Best in Show med följande kritik: "Utmärkt feminint huvud. Vackra ögon.
Utmärkt hals. Utmärkt förbröst, bröstdjup och över- och underlinje. Breda muskulösa lår. Rör sig utmärkt runt
om. Trevligt temperament. Välvisad." Handler var Carin Wiklund. Mamma Freja är stolt över ännu en stjärna på
gång.
Jubileumsutställning i Ulriksdal | 2008-08-23
Idag firade ÖsvTK 50 år med en stor jubileumsutställning vid Ulriksdals slott. Flera Zelmaashundar deltog.
Åskar debuterade i juniorklass, där han blev 1:a med ck och han blev sedan reserv bästa hane. I jaktklass fick
Zorro en 2:a och Torsten en 1:a, och i öppen klass fick Urax en 1:a. I veteranklass blev Joker tvåa med hp, och
han tog även i år hem Figaros Mp som bästa grytmeriterade hund. I jaktklass tikar blev Zaida femma med cert,
och i championklass blev Vittra fyra med ck. Åskar deltog i pappa Pinocchios avelsklass, som blev BIR och BIStvåa. Domare för strävhår var Charlotte Jacobsson, och finaldomare var Ulf Wall.
Freja/Selma död | 2008-08-25
Idag fick Arjas dotter Freja, som kallades Selma, somna in efter att ha drabbats av hjärtbesvär. Glada och
frejdiga Freja har varit en mycket älskad familjemedl em hos Jan och Ulrika Hallenberg, och hon har också
berett mig mycket glädje eftersom jag känt igen så mycket av Arja i henne. Freja blev 13 1/2 år.
Winston på spåret igen | 2008-09-01
Winston startade i går på rörligt spårprov för Östsvenska Taxklubben, och det blev som vanligt ett 1:a pris, nu
på 42 poäng. Domare var Anders Hansson.
Tarjas valpar födda | 2008-09-11
Tarja födde idag på morgonen sina valpar. Det blev fyra stycken, en hane och tre tikar. De är jämna och fina,
troligen mörkt viltfärgade, med reservation för att någon kan vara svart med röda tecken. Allt gick lätt som en
plätt och Tarja sköter nu sina telningar minutiöst. Valparna kommer att få namn på Ö.
En valp dog | 2008-09-13
Sorgligt nog hittade jag i morse den största tikvalpen död, s å nu är det bara tre valpar.

Zaida i Biby | 2008-09-13
Zaida ställdes i dag ut i Biby för Eva Jönsson. Hon fick den här gången nöja sig med en slät 1:a.
Spårprov för Jessie | 2008-09-18
Jag har idag varit på spårprov med Jessie i Storvreta, provet ingår i Härjaröprovet. Jessie gick bra som vanligt,
men stördes av älgko och kalv runt spåret, så hon fick en mindre tappt, vilket preliminärt renderade henne 37
poäng. Domare var Torgny Edin. Kollegiet är på söndag.
Wilda på spårprov | 2008-09 -20
Wilda startade i dag på Finnerödjaprovet och fick en 1:a på 40 poäng, vilket innebar att hon blev fyra.
Härjaröprovet avgjort | 2008-09-21
I dag var det kollegium för Härjaröprovet. Jessies förstapris på 37 poäng fastställdes, och hon slutade därmed
på en delad tredjeplats. Uscilla gick också till 1:a pris på 32 poäng. Grattis, Patrik!
Spårprovsdags igen för Jessie | 2008-09-27
Just nu pågår Östsvenska Taxklubbens ordinarie prov med klubbmästerskap. Igår startade Winston på Ekerö
för Ulrika Langenius, och föreslås för ett 1:a pris. Och idag var det dags för Jessie och mig i Huddinge, där vi
startade för Björn Willner. Jessie gick bra som vanligt, och föreslås för ett 1:a pris, men eftersom hon hade lite
bekymmer vid återgångsvinkeln blir det inte full poäng. Kollegiet är på tisdag.
Torsten BIM i Eckerö | 2008-09-27
I dag ställdes Torsten ut på Finska Kennelklubbens internationella utställning i Eckerö. Där fick han cert och
cacib och blev BIM. Domare var Kari Salminen. Grattis, Yngve och Ann!
Mer jakt än spår för Zorro | 2008-09-28
Zorro startade i dag på spårprov för Anders Hansson, men den här gången var det annat än gamla spår i
skogen som lockade, så det blev en nolla.
Äntligen resultat från spårprovet | 2008-10-13
Äntligen har Östsvenska Taxklubben lagt ut resu ltaten från ordinarie spårprovet för två veckor sedan på sin
hemsida. Det visade sig att både Jessie och Winston fick nöja sig med varsin 1:a på blygsamma 32 poäng,
medan Zorro fick en nolla på grund av lite för stor jaktlust denna gång. Däremot fick Liza' s K-Pinocchio, pappa
till Å- och Ö-kullen blev en av provets två bästa hundar, på delad plats som klubbmästare.
Xantos tog första drevettan | 2008-10-15
Xantos blev först ut av Zelmaashundarna att starta på höstens drevprov. Det gjorde han idag på det ordinarie
drevprovet i Härnösand, och det resulterade i ett 1:a pris. Domare var Stig Kihlberg.
Tuffa dagar för Jessie | 2008-10-21
Ibland går det på tok. I fredags skulle Jessie få några juverknölar bortopererade. Olyckligtvis gick något snett
och hon fick blödningar i ett operationssår, som inte slutade. Det innebar att hon fick opereras om två gånger,
utan att blödningen upphörde. Den stora blodförlusten gav förstås dåliga blodvärden, och det har varit några
riktigt oroliga dagar. Men idag fick jag hämta min kära Jessie, och gissa om hon var lycklig över att komma
hem. För att inte tala om hur lycklig jag är!
Valparna flyttar ut | 2008-11 -07
Tarjas valpar är nu åtta veckor och flyttar hemifrån. I dag var det dags för Ölza att åka till sitt nya hem. Färden
går dock inte så långt, utan till Östermalm. Där är hon efterlängtad hos Ulrika och Jan Hallenberg, som miste
sin kära Zelmaas Freja för några månader sedan. Ölza ska kallas Elsa och hon kommer också förhoppningsvis
att om några år bli mamma till en ny Zelmaaskull.
Åskar klarade spårprovet | 2008-11-09
I dag har Åskar och jag varit ute på spårprov i Sorunda för Upplands Grythundklubb. Och det gick alldeles
utmärkt. I ett lugnt tempo (lite ovant för Zelmaashundar) gick han spårnoga och säkert och blev godkänd i
anlagsklass med 42 poäng. Domare var Alvar Segerquist.
Xantos tog ny drevetta | 2008-11-12
I dag startade Xantos på särskilt drevprov för Norra Taxklubben, och han tog därmed sin andra raka 1:a.
Poängen landade på 47p Rå. Domare var Stig Kihlberg.
Valpträff med superkullen | 2008-11-16
Vanja blev i våras mamma till 13 valpar, av vilka elva överlevde. När matte Wiesia och husse Bogdan i dag
ordnade valpträff i en samlingslokal i Saltsjöbaden infann sig tio av de elva valparna med vidhängande hussar
och mattar. Även valparnas pappa, Mikkels Michelangelo med matte Viveca dök upp, och själv deltog jag med
mina tre hundar. Femton taxar sprang omkring i denna lokal, och allt gick lugnt och städat till – det var en
härlig syn. Tidningen City, som tidigare skrivit flera gånger om superkullen, var också där för att göra
reportage, som kommer senare i veckan.
Vittra BIS-4 i Visby | 2008-11-22
I dag ställde jag ut Vittra på Gotlands Taxklubbs utställning i Visby. Där blev hon BIR och BIS-4. Domare var
Kjell Lindström.

Torsten påkörd under jakt | 2008-12 -11
Efter en svacka i jakten hade Torsten börjat jaga mycket bättre igen, och siktet var inställt på ett nytt drevprov
på Åland. Men häromdagen under jakt blev han påkörd av en bil. Gudskelov verkar han mest ha fått lindriga
skador som skrubbsår och en spricka i ena framtassen. Så nu får han ta det lugnt ett tag.
Mer finska drevnyheter: En son till Pinoccio, Bodnäs Berija, är en av de finska deltagarna i den nordiska
drevlandskampen, som går av stapeln i Danmark den 7 mars.
Xantos trippelchampion | 2008-12-12
I dag tog Xantos sin tredje etta på drevprov i Härnösand, och därmed är han nu även drevchampion. Sedan
tidigare är han ju både utställnings- och spårchampion. Domare var Stig Jonsson. Dagens resultat innebär
också att Xantos blir årets poängrikaste hund i Norra Taxklubben under 2008, vilket kommer att innebära att
han får inteckning i ett nyinrättat vandringspris till årsmötet. Och så har han nu en ointaglig ledning i tävlingen
om kennelns eget poängpris, Best in Zelmaas (BIZ 2008).
Weja tog 1:a på drevprov | 2008-12-23
I dag startade Weja (Smilla) på drevprov i Halland, och hon gick till ett förstapris. Domare var Göran
Johansson.
Julkul för Joker | 2008-12-30
Joker har haft några trevliga dagar när han haft besök av duktiga jakthundstiken Trästabos Troja för parning.
När det väl är överståndet är det dags att ge sig ut i skogen igen. Joker är snart tolv år, men en synnerligen
vital och välbevarad herre.
Tillbakablick på 2008 | 2008-12-31
När jag ser tillbaka på det gångna året är det först Sixten jag tänker på. Det har gått tio månader sedan han
gick ur tiden, nära 17 år, men jag tänker på honom varje dag. Ett par andra Zelmaashundar som dog under
året var Freja, 13 år, och Heja, 12 år.
Två kullar har fötts under året, Ä- och Ö-kullen. Wizla och Vanja blev också mammor, den senare med en
rekordkull på 13 valpar.
Freja (Mikkels Märian) och Prillan fick avelspris i brons, och kenneln fick på årsmötet ta emot flera
vandringspriser, bland annat som bästa drevkennel.
På tävlingsfronten har det varit ett mellanår med färre hundar än vanligt startande. Några som utmärkt sig är
Frejabarnen Xantos, som blivit utställnings- och drevchampion och fortsatt att ha framgång även på
spårproven, och Älla-Bella som blev BIS-valp på en stor utställning med alla raser. Xantos blev för andra året i
rad vinnare av kennelns eget poängpris, Best in Zelmaas 2008.
Zaida blev spårchampion och fick även cert. Weja tog en etta på drev och Torsten en tvåa, och han fick också
cert och BIM i Eckerö. Xavier har tagit två ettor på spår och skulle ha startat på drevprov, men fick en skada.
Vittra blev BIR och BIS-4 i Visby och fick R-cert på Nordiska segrarutställningen på Åland. Hennes juniorson
Åskar fick ck i Ulriksdal och klarade godkänt anlagsspår med full pott.
Och mamma Jessie har som vanligt tagit sina fyra ettor på ordinarie spårprov. Det vandringspris jag skänkte till
Sixtens minne på Gimoprovet fick hon för övrigt första inteckningen i.
Det här var ett axplock av vad som hände 2008. Flera andra Zelmaashundar har varit i gång, och jag vill tacka
alla valpköpare för era insatser under det gångna året. Nu siktar vi på ett lyckosamt 2009!

