
Aktuellt 2011

Best in Zelmaas | 2011-01-16
I dag var det dags för de båda vinnarna av kennelns eget poängpris för 2010, Best in Zelmaas (BIZ), att ta
emot sina prispokaler. Det blev ju delad seger för Bixi och Åskar, så de fick alltså varsin buckla. Båda blev
spårchampion under året. Åskar, som är son till Vittra och Liza's K-Pinocchio, är sedan tidigare utställnings-
champion. Bixi är dotter till Freja och Carmodey Land Rover.

Zaida först ut | 2011-02-05
I dag var det årets första taxutställning, i Flen, och Zaida var därmed första Zelmaastax att ställas ut i år. Hon
blev tvåa i championklassen med ck och fyra bästa tik. Domare var Ann-Christine Johansson.

Cajsa Cavat BIR-valp | 2011-02-13
På dagens utställning i Östersund ställdes Frejas döttrar (e Hammarskallets Egon) Cajsa Cavat och Celine ut i
valpklass 6-9 mån. Båda fick hp, och Cajsa placerade sig som etta och Celine tvåa. Cajsa blev sedan BIR-valp
och slutade som BIS-2 bland valparna. Domare var Dimitris Antonopoulos.

Freja fick silver | 2011-02-19
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte fick jag ta emot Taxklubbens bruksavelspris i silver för Freja. Priset får
hon för att ett stort antal av hennes avkommor har meriterat sig på utställning och prov, och det tackar jag alla
valpköpare för. Nu satsar vi mot guld!

Jana är död | 2011-02-27
I dag fick jag det tråkiga beskedet att Jana är död. Hon fick akut livmoderinflammation, och med tanke på att
hon nästan var 14 år ansågs det vara mest humant att låta henne somna in. Jana var en rätt stor och vacker
tik med mycket trevligt temperament. Hon kom från den framgångsrika J-kullen med Fatima som mamma och
Mikkels Mantjek som pappa. Fem av de sju valparna fick cert eller ck (däribland Jana), de har blivit BIR och BIM
och fått BIG-placeringar, en blev utställningschampion och tre blev spårchampion. Nu finns bara Jeltsin och
Joker kvar.

Lyckad dag i Tullinge | 2011-03-26
I dag har vi varit på utställning i Tullinge. Tio Zelmaashundar deltog. I valpklass hanar blev Dante etta och
Douglas tvåa, båda med hp. Bland tikar vann Deika med hp, och hon blev sedan BIR medan Dante blev BIM.
Deika blev sedan BIS-2 valp. Arro startade i jaktklass, som han vann med cert, och han blev sedan BIM. Åskar
blev tvåa i championklass med ck. Carisma fick very good i juniorklass, och hennes halvsyster Basta fick
excellent i jaktklass. Alma och Ariela fick very good i öppen klass, och Vittra blev 3:a i championklass med ck.
Hennes avelsgrupp blev sedan bästa grupp med hp, och fick Strops kennels Vp. Även uppfödargruppen fick hp
men placerades som tvåa. Eftersom hundarna i avelsgruppen fick åka hem efter bedömningen missade vi
chansen att tävla om vandringspriser. Domare var Bertil Lundgren.

Östen klarade spåret | 2011-04-29
Östen klarade i dag anlagsprovet på spår. Det skedde ute i Vidja för Kenneth Modin. Östen, som kallas Rudolf,
är son till Tarja och Liza's K-Pinocchio. Han var lite av en önskevalp för Leena, som tidigare hade den underbare
Mikkels Mantjek (pappa till tre av mina kullar). Båda Östens föräldrar har nämligen just Mantjek bakom sig.

Fina resultat i Visby | 2011-05-07
På lagens utställning i Visby ställdes kullsyskonen Dennis och Denise ut i juniorklass. Dennis blev etta med
excellent, men hade behövt lite mer päls för att få ck. Syrran Denise vann också juniorklassen, fick ck och blev
tvåa bästa tik. Hon blev också BIS-junior och fick Inga-Britt & Bertil Grennstams Vp. Grattis, Carin, och ett tack
till Carina Eskelin, som visade upp Denise så bra, och till Rosel Bandinge, som visade upp Dennis. Domare var
Åke Cronander.

Åkerböna i Jälla | 2011-05-08
Åkerböna ställdes i dag ut i Jälla. Men den här gången blev det inget ck, utan hon fick nöja sig med very good i
jaktklassen. Domare var Ewa Jönsson. Åkerböna, som kallas Molly, är dotter till Vittra och Ch Liza's K-
Pinocchio, och hon är 3½ år. Hon är en av Vittras två svarta avkommor, eller svart med tantecken, som det
egentligen heter.

Bixi på norskt äventyr | 2011-05-08
Frejas dotter Bixi (e Carmodey Land Rover) har varit i Norge över helgen. I förrgår startade hon på spårprov
och gick till 1:a pris. Hade inte farten varit så hög hade det också blivit hp. Tyvärr var det inte ett ordinarie
prov, varför det inte kan räknas in för att få norskt viltspårchampionat också, men hon kommer nog igen.
Domare var Björn Arild Knutsen. I går var det taxutställning i Lillesand, och där fick hon very good av domaren
Petter Steen. Men på dagens NKK-utställning i Kristiansand blev det bara good för domaren Ann Carlström.

Beda på spårprov | 2011-05-10
Beda startade i dag på rörligt spårprov i Göteborgstrakten. Nu skulle hon ge sig på öppen klass. Men den här
gången gick det inte så bra. Vädret var varmt och det var snustorrt i markerna, och dessutom stördes hon en
hel del av färska viltspår, som lockade den lilla damen. Så det blev en nolla, men hon kommer igen. Domare
var Peder Andreasson.



Deika debuterade med ck | 2011-05-14
I dag har vi tillbringat dagen i Malmköping, där Södermanlands Taxklubb hade utställning. Egentligen skulle
Arro ha varit med, men i går (fredagen den 13:e) fick han en analsäcksböld och kunde tyvärr inte komma med.
Deika var dock där och debuterade i juniorklassen med att bli etta med excellent och ck, och hon blev sedan
4:a btkl med en jättefin kritik av domaren Ulf Wall. Basta var också med, men den här gången blev det inte
excellent för henne utan hon fick nöja sig med very good. Dock ansågs hon ha dagens bästa päls bland
strävhåren.

Algot i Överkalix | 2011-05-15
I dag ställdes en av Vittras avkommor, Algot (e Mikkels Michelangelo), ut i Överkalix. Han fick excellent, men
tyvärr inget cert denna gång. Domare var Mats Jonsson.

Bixi tog ny 1:a | 2011-05-18
Frejas dotter Bixi startade i dag på ordinarie spårprov i Uppland, och "som vanligt" när det gäller henne blev
det ett 1:a pris med 40 poäng. Att få ned farten på en ivrig tax är ju inte det lättaste, så 40-poängare är jag
van vid från mina tidigare spårfantomer. Det här var Bixis sjätte förstapris, varav ett taget i Norge – inte illa för
en tvåårig hund. Domare var Kjell Ramberg.

Deika fixade spåret | 2011-05-21
I dag har vi varit på spårprov i Gimo, UTK:s trevliga prov, dit jag alltid åker och dit jag dessutom har skänkt
några vandringspriser. Det var dags för Deika att debutera på spårprov, och det gjorde hon med den äran. Hon
blev godkänd i anlagsklass, och blev tillika provets bästa anlagshund, vilket gjorde att hon fick en inteckning i
Zelmaas Vp. Sixten, som gjorde sin allra sista start i Gimo som 16-åring, där han tog ett 1:a pris, har fått ge
namn till vandringspriset Sixtens Minne till bästa veteran. Torgny Edins veteran Maxbo Molly erövrade det.
Frejas dotter Uscilla fick en 1:a med 37 poäng och blev uttagen till Dreverkampen. Göran Sjöblom dömde
Deika, vilket innebär att han nu dömt sex generationer av mina tikar i rakt nedstigande led, alltifrån Selma
1987, just här i Gimo.

Algot i Piteå | 2011-05-21
I dag var det dags för Vittras son Algot att ställas ut igen, denna gång i Piteå. Han fick återigen excellent i
jaktklassen, men inget ck, beroende på att han hade lite för gott hull. Domare var Paula Heikkinen-Lehkonen.

Caruso i Östersund | 2011-05-22
I dag var det debut för Frejas son Caruso, som ställdes ut i Östersund. Av domaren Ulf Wall fick han en kritik
som på flera punkter var väldigt bra, men han var för dagen alldeles för mager, och det resulterade i ett good i
juniorklassen. Ja, unga grabbar i den åldern har ofta alldeles för mycket energi för att lägga på sig, men Caruso
(som kallas Bruno) kommer nog att växa till sig med tiden.

Tuffa tag i Trondheim | 2011-05-28
Frejas dotter Celine ställdes i dag ut i Trondheim, och det var debut i juniorklass. Men domaren Lars Hjelmtvedt
var stenhård när det gällde strävhåren, och fick tydligen inte fram någon hund till BIR. Och stackars Celine,
som tidigare fått två hp i valpklass och blivit BIM-valp fick nu nöja sig med sufficient. Ganska så snopet, tyckte
matte Nina, och jag håller med.

Åkerböna i Älandsbro | 2011-05-28
Även Vittras dotter Åkerböna var på utställning i dag, i Älandsbro. Domaren Siv Bengtsson gav henne very
good.

Cajsa Cavat klarade spårprovet | 2011-05-29
Nu har även Cajsa Cavat klarat anlagsprovet på spår. Hon startade i dag på rörligt spårprov i Töva, och det gick
vägen, om än i snabbaste laget. Domare var Arne Grubb. Cajsa är dotter till Freja och Hammarskallets Egon.

Lyckad dag i Borlänge | 2011-06-12
Resan till utställningen i Borlänge var hemsk med det värsta regnväder jag upplevt. Och när jag väl kom fram
fortsatte det till en början att regna, men sen blev det riktigt fint väder, och även fina resultat. Douglas
debuterade i juniorklass med att vinna klassen med excellent. Arro vann jaktklassen med ck, vilket ju innebär
ett cert, och sen blev han tvåa bästa hane, och fick även certet där eftersom vinnaren redan var champion.
Deika vann juniorklassen med ck och hon blev sedan femma bästa tik. Rätteligen skulle hon ha fått certet
eftersom de fyra placerade före henne inte kunde få det, men någon ropade att en junior inte kunde få det så
nu gick det i stället till Vanjas dotter Vilma. I efterhand har jag förstått att de gjorde fel eftersom Deika var
berättigad genom att hon hade jaktmeriten. Domare var Bertil Lundgren.

Åskar är kär | 2011-06-23
Åskar har haft dambesök i form av Strops Lotti, och nu hoppas vi på att det ska resultera i valpar i augusti. Det
var första gången för båda, men de skötte sig med den äran.

Celine i Bodø | 2011-06-26
Celine ställdes i dag ut på sin 1-årsdag, den här gången i Bodø och för domaren Leif-Herman Wilberg. Det blev
very good i juniorklass.



Ramiro är död | 2011-07-01
Ramiro finns inte mer. Han brottades i många år med magsårsproblem, något som med tiden gjorde att hans
humör successivt förändrades. Och efter en sövning i våras i samband med tandbehandling blev han helt
personlighetsförändrad och oförklarligt aggressiv, så hans ägare var tvungna att fatta det tunga beslutet att
låta honom somna in. Ramiro var son till Tuvagårdens Ayla-Zelmaas och Bellomis Nato, och han blev 9½ år.

Celine i Trondheim | 2011-07-03
Frejas norska dotter Celine har varit i farten på utställning igen, denna gång i Trondheim. Hon blev etta i
juniorklassen och fick excellent av domaren Claudio di Giuliani. Hon har nu inom loppet av en månad ställts ut
fyra gånger och bara blivit bättre och bättre – från sufficient via very good och nu excellent. Eller är det
måhända domarna som betraktar en och samma hund så radikalt olika?

Wizla mamma igen | 2011-07-10
Wizla fick i dag åtta valpar, fem hanar och tre tikar. Pappa till kullen är NordJV-06 SEUgkvCh SEJgfCh FIJdCh
Dovras Wednesday Wolf. Det här är Wizlas tredje kull, och totalt har hon nu fått 20 valpar. Hon är en mycket
duktig mamma, men i likhet med sin egen mamma Prillan så vill hon inte alls ha assistans vid valpningen utan
ska sköta allt själv, och hon är mycket bestämd på den punkten. Efter tre dagar släpper det. Valparna finns hos
Gösta Wickbom på Cognac's kennel

Cara Mia debuterade | 2011-07-17
På dagens utställning i Piteå ställdes Cara Mia ut i juniorklass. Eftersom husse Petter inte visat upp någon hund
förut anlitade han en handler. Men olyckligtvis hade denna fullt sjå med att visa upp den vinnande hanen, och
kom springande i sista stund till Cara Mia, satte på ett utställningskoppel och så in i ringen. Det var inte bra, för
Cara Mia blev överrumplad och blyg och ville inte alls visa upp sig. Domaren Karl-Erik Johansson hade alltså
svårt att bilda sig en uppfattning om hennes rörelser, men för övrigt fick hon fin kritik. Nu blev det very good,
med tillägget att det hade kunnat bli mer om hon velat visa upp sig. Cara Mia är dotter till Freja och
Hammarskallets Egon, och hon kallas för övrigt för Freja, precis som mamma.

Lyckad Frösutställning | 2011-08-06
På dagens utställning på Frösön deltog fem Zelmaastaxar. Frejas avkommor Caruso och Cajsa Cavat startade i
juniorklass, men hade ingen större lycka. Caruso fick good, medan Cajsa vägrade tandvisning, vilket gav henne
en nolla. Vittras dotter Åkerböna fick very good i jaktklass. Bäst gick det för mina egna tjejer. Deika vann
juniorklassen med excellent och ck, och Vittra blev tvåa i championklass med ck. Båda blev oplacerade i bästa
tik, där Vittra blev femma och Deika sexa. Men eftersom hundarna före Deika inte kunde få certet så gick det
till henne eftersom hon har jaktmeriten. Elisabeth Rhodin dömde.

Basta i Sala | 2011-08-06
Frejas dotter Basta ställdes också ut i dag, i Sala. Där fick hon excellent i jaktklassen, men inget ck. Domare
var Marita Krantz.

Uscilla trea i Dreverkampen | 2011-08-09
I dag var det dags för Dreverkampen i Gimo. Det är Upplands Taxklubb som traditionsenligt möter Upplands
Dreverklubb varje år. I år gick segern till drevrarna, men bäst i taxlaget var Uscilla och Patrik Cadenius, som
nådde en tredjeplats. Uscilla är ju en duktig spårhund, som aldrig gör bort sig, och hon har tidigare varit med
på några spår-SM. Hon är dotter till Freja och multichampion Revestreken's Frikk, och har hunnit bli 7½ år.

Åskar har blivit pappa | 2011-08-21
I dag på morgonkvisten födde Strops Lotti fyra valpar, två hanar och två tikar. Pappa är Åskar, och meningen
är att hanvalpen så småningom ska få slå följe med sin far.

Fin dag i Ulriksdal | 2011-08-27
Vilken härlig dag i Ulriksdals slottspark när ÖsvTK hade sin utställning i strålande sommarväder. Tolv
Zelmaashundar var där. Douglas vann juniorklassen med excellent och ck, Dante blev tvåa med excellent och
Dacke trea med very good. I jaktklass blev Arro tvåa med excellent och ck och det innebär att han nu bara
behöver en 1:a på spår för att bli champion. Åskar vann championklassen med excellent och ck. I bästa hane
placerade sig Åskar som tvåa, Douglas som trea och Arro som fyra. Av de andra hanarna fick Blixten, Brasse
och Zorro very good medan Östen fick noll pris på grund av svansdefekt. I juniorklass tikar vann Deika med
excellent och ck före Denise, som fick excellent. Basta fick excellent i jaktklass. Deika blev sedan trea bästa tik
med reservcert. Vittras avelsgrupp med Arro, Deika, Douglas och Åskar fick hp och blev BIS-grupp, och samma
hundar gick i uppfödargrupp och blev BIS-uppfödargrupp. Domare var Bengt-Åke Bogren.

Dunder debuterade i Biby | 2011-09-10
I dag har jag varit på SöTK:s utställning på vackra Biby gård. Där fick jag träffa Deikas bror Dunder, som jag
inte sett sedan han var åtta veckor. En mycket trevlig gosse, som jag själv visade upp i juniorklass. Han fick
bra kritik av domaren Carina Olsson, men han behöver växa till sig och få mer massa. Nu var han lite tunn, och
det resulterade i ett very good. Deika vann juniorklassen med ck, och blev sedan femma i bästa tik. Basta fick
som vanligt excellent i jaktklass, men hon visade inte upp sig riktigt, så det blev tyvärr inget ck.

Argus tvåa i Laxsjön | 2011-09-11
På BDTK:s utställning i Laxsjön i dag vann Argus öppen klass med excellent och ck, och han slutade sedan som
tvåa bästa hane. Domare var Ulf Wall. Argus, som nu är 2½ år, är son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo.



Basta fixade spåret | 2011-09-13
Basta startade i dag på rörligt spårprov på Ekerö, och nu klarade hon förstapriset. Domare var Agneta Ståhle.
Basta är dotter till Freja och Ch Carmodey Land Rover, och hon är 2½ år.

Freja vann Arjas Minne | 2011-09-17
I dag har vi haft en härlig dag på Härjarös spårprov i strålande sensommarväder. Dante blev godkänd i
anlagsklass, där han blev provets bästa hund och vinnare av Brita och Arne Schultzbergs vandringspris. Syrran
Deika debuterade i öppen klass med ett 1:a pris. Arro gick väldigt bra, men höll på lite för länge vid
återgången, vilket resulterade i ett 2:a pris. Synd, för i annat fall hade han varit champion nu. Frejas dotter Bixi
gick till ett 1:a pris. En annan duktig Frejadotter, Uscilla, skulle ha startat med sikte på SM-kvalet, men hade
oturen att bryta en tå dagarna innan spårprovet. Mamma Freja själv (SEVCh Mikkels Märian) fick nu starta på
prov för första gången på åtta år. Det gick så bra så att hon fick full poäng och vandringspriset Arjas Minne som
bästa veteran. Lite speciellt med tanke på att jag köpte henne från Viveca Nilsson 2002 när just Arja dog.

Åskar och Deika på spårprov | 2011-09-23
I dag har jag startat Åskar och Deika på Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov på Ekerö. Domare var Åsa
Björk. Det gick bra för dem, och båda föreslås för 1:a pris. Kollegiet är på onsdag. Inte illa av Deika att ta två
raka 1:or under en vecka. Och starkt av Åskar att kunna koncentrera sig på spår – han har nämligen fullt upp
med parningsbestyr nu i dagarna.

Parning i parti och minut | 2011-09-24
Den här veckan har gått i kärlekens tecken. I dagarna tre har Urax varit här på besök för att para Vittra, och nu
är det gjort. Tack till Viveca Nilsson, som bistått. Och däremellan har jag varit behjälplig när Vittras son Åskar
haft en parning. Det var Widestigens Ida som kom på besök. Åskar har för närvarande också en kull med
Strops Lotti, valpar som nu är fem veckor. Urax är son till Freja och multichampion Revestreken's Frikk, och
han har tidigare tre kullar efter sig, däribland min Y-kull. Så han har en egen sida under Pappor.

Basta knep andra 1:an | 2011-09-25
Basta startade i dag på rörligt spårprov för Östsvenska Taxklubben. Domare var Bertil Larson. Och nu tycks
polletten ha ramlat ner ordentligt, för på kort tid var det här andra ettan hon tog. Basta är dotter till Freja och
Ch Carmodey Land Rover.

Leja är död | 2011-09-27
I dag fick Leja somna in sedan hon hastigt drabbats av elakartade tumörer i lungorna. Hon skulle om någon
månad ha fyllt 13 år. Leja var en mycket vacker tik, nästan en liten kopia av sin halvsyster Jessie, och jag
skulle nog ha behållit henne som halvfoderhund om det inte visat sig att hon saknade en tand. Hon var också
en mycket mjuk och behaglig hund. Leja var dotter till Gruffa och Mikkels Mantjek, och mamma Gruffa lever
fortfarande, 16½ år gammal.

Deika vann vandringspris | 2011-10-04
På Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov blev Deika bästa junior/unghund, vilket renderade henne en
inteckning i Qias Minnespris. Hon fick 1:a pris med 37 poäng. Åskar fick 1:a pris med 40 poäng. Båda dömdes
av Åsa Björk.

Frejadöttrar i farten | 2011-10-08
Frejas dotter Beda ställdes i dag ut i Tvååker. Det blev very good i jaktklass för domaren Siv Bengtsson. En
annan Frejadotter, Celine, var också på utställning i dag, i Hamar, där hon ställdes ut för den finske domaren
Markku Mähönen. Här haglade de blå, gula och gröna banden, till och med bruna, berättar matte Nina. Och
både Celine och hennes kompis Alo fick nöja sig med good den här gången, efter att båda ha fått excellent
förra gången. Ytterligare en av Frejas döttrar har varit i farten i dag. Det var Älla-Bella, som var ute och
jagade, och det med lyckat resultat. Två rådjur kunde skjutas för henne, berättar en stolt matte Rode.

Jeltsin är död | 2011-10-15
Jeltsin, en riktigt fin gammal kämpe, har fått sluta sina dagar. Han drabbades av problem med lungorna,
antingen en svår lunginflammation eller en snabbväxande tumör. Så sent som för några veckor sedan gick han
ett träningsspår med husse Hans. Jeltsin var son till Fatima och Ch Mikkels Mantjek och alltså kullbror med min
egen Jessie, som dog förra våren. Han blev 14½ år, och nu finns bara Joker kvar från denna kull, som bestod
av sju valpar.

Två nya champions | 2011-10-17
Inom loppet av en timme blev två Zelmaashundar champion efter att ha tagit första pris på spårprov. Jag
startade dem i Vidja på rörligt prov för Kenneth Modin. Först fixade Arro sin etta utan problem, endast tempot
gjorde att han fick neddrag till 40 poäng. Och sedan gick Deika utmärkt, men hade en liten tappt i en vinkel,
vilket resulterade i 37 poäng. Därmed står det klart att Arro nu är utställningschampion och Deika viltspår-
champion. De är halvsyskon genom att de båda har Vittra till mamma, men Arro har Mikkels Michelangelo till
pappa medan Deikas pappa är Mikkels Midnight. I och med Arros resultat tar han nu täten i striden om
poängpriset BIZ 2011 (Best in Zelmaas).

Basta spårchampion | 2011-10-22
Basta blev veckans tredje champion när hon nu på morgonen tog sin tredje etta på spår för domaren Håkan
Sjöberg. Därmed är hon spårchampion. Basta är dotter till Freja och Carmodey Land Rover, och hon är 2½ år.



Douglas fixade spåret | 2011-10-30
I går startade jag Douglas på spårprov på Ekerö, och det skötte han jättefint och blev godkänd i anlagsklass på
40 poäng. Domaren Georgios Panagiotidis tyckte att han höll ett lite för högt tempo, men att han annars var
jätteduktig. Douglas, 16 månader, är son till Vittra och Mikkels Midnight och han är nu den tredje i kullen som
klarat spårprovet.

Beda spårar vidare | 2011-11-06
Beda har varit på rörligt spårprov i Halland för att försöka få den där ettan som hon inte riktigt lyckats med
ännu. Men det lyckades inte heller denna gång. Beda är en mycket enveten dam, som gör vad som faller henne
in, och den här gången höll hon på med en hel del annat under spåret. Först när skottet fallit skärpte hon till sig
ordentligt, men det räckte inte, så det blev ett tredjepris för domaren Einar Ströbeck.

Denise tvåa i Visby | 2011-11-20
På lördagens utställning i Visby ställdes kullsyskonen Denise och Dennis ut. Dennis fick denna gång nöja sig
med very good i unghundsklass, medan Denise blev etta i unghundsklass, där hon fick excellent och ck, och
sedan slutade hon som tvåa bästa tik. Hade hon visat upp sig lite bättre (hon vrenskades nämligen en hel del,
berättar matte Carin) hade hon vunnit, sade domaren Eva Jönsson. Dennis och Denise är från Vittras kull förra
året och Mikkels Midnight är pappa till dem.

Vittras valpar födda | 2011-11-22
Jo, det blir dubbelt födelsedagsfirande i fortsättningen den 22 november. Inte bara X-kullen har födelsedag
denna dag, nu har även Vittras valpar i E2-kullen sett dagens ljus just denna dag i november. Sex stora, fina
valpar föddes mellan 15.40 och 20.20, fyra tikar och två hanar. Det kunde knappt vara bättre! Pappa till kullen
är Frejas son Urax, och det känns väldigt roligt att på det här sättet kunna förena mina två tiklinjer.

Åskar pappa igen | 2011-11-26
I går kväll födde Widestigens Ida tre valpar, två tikar och en hane. Pappa är Åskar, som även blev pappa till
fyra valpar för ett par månader sedan. Och eftersom Åskar är son till Vittra så innebär det att hon under loppet
av några dagar blivit såväl mamma som farmor.

Torsten på drevprov | 2011-12-07
Torsten, som bor på Åland, startade i går på drevprov och gick till förstapris på rådjur. Domare var Stig-Göran
Nordberg. Torsten, som är åtta år, är son till Jessie och Stubbkärrs Isaskar, och han är svensk och finsk
utställningschampion.

Joker är död | 2011-12-10
Så är den siste ur den fina J-kullen död! I går morse gick Joker sin morgonpromenad med samma nyfikenhet
som vanligt, trots busvädret som rådde, berättar Bengt. När han kom hem lade han sig för att vila, och
somnade så in för alltid. Joker var en alldeles speciell hund, vänlig och trevlig mot alla, och en särdeles duktig
eftersökshund. På utställning fick han ett cert, men det fantastiska var när han 12½ år gammal blev bästa hane
och BIM på Ulriksdal. Han blev pappa till två kullar, och hade kärt sällskap hemma av sonen Zetor. Själv var
han son till Fatima och Ch Mikkels Mantjek. Han skulle ha fyllt 15 år i mars.
Jag har också fått veta att Primo i Norge gått hädan, knappt elva år, liksom Weja, som snart skulle fylla sju år.

Inget ck för Deika | 2011-12-11
I dag var det stor hundutställning på Stockholmsmässan. Deika och Douglas var med, och båda debuterade nu i
jaktklass. Men den här gången hade ingen av dem någon större lycka. Douglas fick very good, och Deika blev
fyra i klassen med excellent, men inte ck. Det var första gången som hon ställdes ut utan att få ck. Men hon
var inte särskilt nedslagen, utan snarast glad över att få slippa ut från trängseln i mässlokalen. Domare var
italienske Francesco Cochetti.

Dacke har fått nytt hem | 2011-12-15
Nu har det löst sig för Dacke, även kallad Nelson. Han har fått ett nytt hem hos Lars i Katrineholm sedan hans
tidigare ägare inte kunnat behålla honom på grund av sjukdom. Nu har han varit där i några veckor, och allt
går bra förutom samvaron med katten, som ännu inte känns helt säker. Han har till och med fått vara med på
jakt och lugga ett nyskjutet rådjur. Det känns bra att det löste sig så fint.

Wizla har fått nytt hem | 2011-12-17
Nu har även Wizla fått byta hemort. Efter att ha gjort sitt i Cognac's kennel, har hon nu fått flytta hem till Ulla-
Britt i Farsta. Hon hade tidigare Golda från mig, dotter till Sixten och Loppan, men hon dog för ett år sedan,
15½ år gammal, och Ulla-Britt har verkligen saknat en hund. Så det här passade ju perfekt. Wizla, som snart
blir sju år, har haft tre stora kullar, varav några ur den senaste kullen fortfarande är osålda. Hon är dotter till
Prillan och Ch Söderbergets Hjalle.

Tillbakablick på 2011 | 2011-12-31
Ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. En ny kull har fötts, Vittras fjärde kull, E2-kullen, där
Freja för övrigt är farmor genom att Urax är pappa. Roligt att jag kan förena mina två tiklinjer på detta sätt.
Också Vittra är nu farmor genom att Åskar blivit pappa till två kullar. Även Wizla har haft en kull under året.
Samtidigt är det flera Zelmaashundar som gått bort: kullsyskonen Jana, Jeltsin och Joker dog, så nu finns ingen
kvar från J-kullen. Och så Leja, Primo, Ramiro, Weja och Xilla.
12 av de 14 valparna från förra året har debuterat på utställning och flera även på spårprov. Min egen Deika
har gått extra bra på utställning och även blivit spårchampion, raka stakar. Även Basta har blivit spårchampion,



och Arro utställningschampion, och det är också han som tar hem Best in Zelmaas 2011, kennelns eget
poängpris.
Vittra har på två utställningar fått pris för bästa avelsgrupp, och har nu poäng för Taxklubbens bruksavelspris i
brons. Freja har uppnått poäng för guld, och hon har dessutom gjort comeback på spårprov, där hon erövrade
mitt skänkta vandringspris Arjas Minne som bästa veteran.
De senaste åren har drevproven snöat bort, men årets jaktsäsong ser mer lovande ut. Hittills har dock bara två
Zelmaashundar startat på prov – Torsten, som tog ett 1:a pris på Åland, och Bixi, som hade otur med
provmark utan drevdjur. Hon gör dock nya försök.
Jag ber att få önska alla ägare till Zelmaashundar och andra läsare av hemsidan ett gott nytt år.


