Aktuellt 2012
Priset till Arro | 2012-01-02
Nu när vi lagt år 2011 till handlingarna är det dags att utse Best in Zelmaas 2011, det vill säga den hund (utom
mina egna) som skrapat ihop flest poäng till kennelns eget poängpris. Och det blev Arro som tog hem segern
denna gång. Med 23 poäng blev han vinnare före Basta på 21 poäng och Åskar på 18. Grattis säger jag till
Margareta, du har en pokal att hämta nästa gång du kommer förbi. Tjusige Arro blev under sistlidna år
utställningschampion. Han är snart tre år och son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo.
Avelspris till Freja och Vittra | 2012-01-25
Nu är det klart att Freja (Mikkels Märian) får Taxklubbens bruksavelspris i guld och Vittra brons. Priserna
kommer att delas ut på Östsvenska Taxklubbens årsmöte. De avkommor till Freja som bidragit till priset är
Unnie, Uscilla, Xandra, Xantos, Xavier, Xilla, Älla-Bella, Basta, Beda, Bixi, Blixten, Brasse och Cajsa Cavat. Och
för Vittra är det Åskar, Arro och Deika. Men flera andra av hennes avkommor har poäng, och när det är dags
för silver kommer de med. Jag tackar alla ägare till dessa hundar som meriterat dem så fint, och priserna delar
jag med er.
Livia är död | 2012-01-26
Det gick inte att rädda henne. Livia insjuknade hastigt, och det visade sig att levern gett upp. Så i dag
tvingades Catharina att fatta det tunga beslutet att låta henne somna in. Dubbelt smärtsamt eftersom
kullsystern Leja dog för bara ett par månader sedan. Livia, som kallades Skrållan, var dotter till Gruffa och Ch
Mikkels Mantjek, och hon var den enda Zelmaastax som blivit dvärgtax. Hon var en pigg och framåt tik med
stort jaktintresse och hon blev spårchampion tidigt. Livia blev drygt 13 år. Jag känner starkt med Catharina,
som tills helt nyligen hade tre hundar, och nu bara en. Den som är kvar är mamma Gruffa, som fyller 17 om
några månader. Och Gruffa har onekligen att brås på, för pappa Sixten blev ju nästan 17 år.
Mina prisade tjejer | 2012-02-18
I dag på Östsvenska Taxklubbens årsmöte blev det en hel del priser till mina hundar. Freja fick bruksavelspris i
guld, och Vittra i brons. Vittra fick också en inteckning i Zelmaas Vp till bästa avelstik. Deika fick en inteckning i
Pomparnas Vp till resultatmässigt bästa hund, som har gått till pris på minst tre jaktprov. Hon fick också ta
emot vandringspriset Qias Mp som bästa junior eller unghund på höstens spårprov, och hon fick nu också sin
championbägare och rosett som spårchampion. Även Basta fick ta emot sin championatutmärkelse som
spårchampion, och Arro som utställningschampion.
Fjärde generationen tar priset | 2012-02-19
När jag donerade vandringspriset Zelmaas Vp till Östsvenska Taxklubben var det för att jag ville premiera våra
avelstikar. 1998 var det första kvalificeringsåret för priset, och det togs då hem av Arja på 76 poäng. 2000 var
det Arjas dotter Fatima som tog hem priset med 106 poäng, och även 2001, då med 108 poäng. 2003 var det
Fatimas dotter Jessie som med 95 poäng tog en inteckning i priset. Och för att fullkomna det hela tog nu
Jessies dotter Vittra hem priset med hela 144 poäng. Fyra generationer i rakt nedstigande led – snacka om en
fin tiklinje! Jag får tacka alla ägare till hennes avkommor som ställt upp med era hundar på utställning och
spårprov under förra året, och hoppas att ni fortsätter även i år.
Freja är guld värd | 2012-02-20
Den är liten, men det har jobbats mycket för den. Jag talar om medaljen, som är beviset på att Freja (Mikkels
Märian) har fått ta emot Taxklubbens bruksavelspris i guld. Kennelklubbens bruksavelspris har hon sedan
tidigare. För att få dessa utmärkelser krävs att ett större antal avkommor startat på jaktprov, och dessutom
meriterat sig på utställning. Och bland Frejas 27 avkommor finns såväl utställnings- som drev- och
spårchampions. Och framför allt finns det duktiga hundägare, som jobbat med sina hundar, och det tackar jag
er för. Freja själv, som snart fyller tio år, är spårchampion, har godkänt karaktärsprov gryt och godkänd
grytapportering, och har ett cert på utställning. Hon är efter Ch Mikkels Magnus och Ch Xandra vom schwarzen
Moor. Freja är den andra av mina tikar som fått guld – Jessie har tidigare fått det.
Deika bästa poängplockare | 2012-02-21
Även Deika belönades med ett vandringspris på årsmötet i lördags. Och heter priset Pomparnas Vp så är det
klart att det bestod av den pampigaste skål som tänkas kunde. Priset fick hon för att hon plockat mest poäng
på utställningar och jaktprov under det gångna året, och en förutsättning för att få priset är att man måste ha
gått till pris på minst tre jaktprov. Deika hade ju ett fint år på spårsidan där hon i rask följd klarade av
anlagsprovet och sedan tre raka 1:a pris i öppen klass, vilket gjorde att hon också blev spårchampion.
Dessutom fick hon ett antal ck och cert på utställning under året, så hennes sammanlagda poäng blev 89.
Isa är död | 2012-02-24
Ännu en av de gamla 97-orna är död. Det var Isa, som nyligen fick sluta sina dagar, nästan 15 år gammal. Hon
var dotter till Evita och Trappbergets Sappo. Isa startade aldrig på drevprov, men fick jaga mycket i alla år. I
höstas märktes det dock att hon började bli ledbruten och se dåligt, men hon ville ändå dra till skogs och jaga.
Isa var inte bara en uppskattad jakthund, utan också en synnerligen älskad familjemedlem, inte minst bland
familjen Hultmans barnbarn, och hon är nu mycket saknad av alla. Under två dagar i mars 1997 föddes två
kullar med sju valpar vardera, I- och J-kullen. I dag är hela J-kullen borta, men det finns ännu två kvar i Ikullen, Indira och Irja.

Hillman är död | 2012-03-12
I dag har jag fått det sorgliga beskedet att Hillman är död. Från att ha varit pigg och glad och som vanligt ätit
sin mat i går kväll fick han plötsligt en kraftig blödning från nosen, och det visade sig att det inte fanns något
annat att göra än att låta honom somna in. Det var en inoperabel tumör i nosen som alltså till slut ändade hans
liv, ett par månader innan han skulle ha fyllt 16 år. Hillman var son till Darja (Loppan) och Ch Mikkels Mantjek.
Han blev lite speciell för mig eftersom han blev kvar tills han var fyra månader, men givetvis blev han extra
speciell för sina ägare, familjen Hägg-Arvidsson. Matte Inga-Lill har ju i flera år varit Hillmans spökskrivare för
hans blogg, och även med många inlägg i min gästbok. Jag sörjer Hillman med er!
Gruffa är död | 2012-04-07
I dag har jag nåtts av det sorgliga beskedet att Gruffa är död. Hon somnade in tidigt i morse hemma, en dryg
vecka innan sin 17-årsdag. Gruffa, som kallades Chessie, var mamma till L-kullen, och hon var själv dotter till
Darja (Loppan) och Ben Bella (Sixten). Kullsystern Golda blev 15½ år, och nyligen dog ett annat Darjabarn,
halvbrodern Hillman, nästan 16 år gammal. Och pappa Sixten blev själv nästan 17 år, så man får säga att det
är långlivade hundar i de där linjerna. Nu sörjer jag med Catharina, som på ett halvår har mist alla sina tre
hundar. Gruffas döttrar Leja och Livia har ju nyligen också gått bort, 13 år gamla.
Freja – ett mysterium | 2012-04-27
Normalt är Freja en hund som går med svansen rätt ut, som skäller på hundar vi möter, som revirpinkar
femtioelva gånger på promenaderna och som brottas med Deika inför promenaderna. Men häromdagen blev
hon plötsligt helt förändrad och blev en dyster hund som drog sig undan, gick hukande och verkade ömma om
man tog i henne i sidan eller runt buken. Jag kunde inte hitta något fel, men efter några dagar tog jag henne
till veterinär. Man misstänkte livmoderinflammation, men efter allehanda undersökningar och blodprover
hittades ingenting. Det märkliga var dock att efter veterinärbesöket blev Freja sig själv igen, utan att något
annat hade gjorts än att hon fått massage över buken vid ultraljudet. Så nu är det samma, lite retsamma och
skälliga, Freja igen. Och det känns faktiskt riktigt skönt!
Deika på spårprovspremiär | 2012-04-28
Så är då årets första spårprov avklarat för Deikas och min del, och det var också premiär för de nya
provreglerna med sökruta. Inga problem för Deika, hon hittade snabbt spåret. Tyvärr fick hon en rejäl
viltstörning efter halva spåret där hon blev rätt upphetsad, men jag fick henne att lugna ned sig så att vi så
småningom kunde fortsätta spåret. Så domaren Åsa Björk kommer att föreslå ett 1:a pris, men med lite
neddrag för mindre tappt. Nu ges ju inte heller poäng, så det blir spännande att se hur bedömningen blir.
Provet var ÖsvTK:s ordinarie vårprov, och vi gick ute på Ekerö. Freja, som var anmäld till provet, fick inte
starta eftersom hon hann få medicin som ger karens en tid. Men det viktigaste är ju att hon är bra igen.
Lukas är död | 2012-05-01
I dag har jag fått beskedet att Lukas är död. Han blev akut sjuk i dag och dog, troligen i hjärtsvikt. Lukas blev
13½ år och han var son till Gruffa (som själv dog för en månad sedan, 17 år gammal) och Ch Mikkels Mantjek.
Jag hade inte sett Lukas sedan han flyttade till Dalarna vid åtta veckors ålder, men på bilder har jag kunnat
konstatera att han på äldre dagar ganska mycket påminde om morfar Sixten.
Framgångar för Vittras barn och barnbarn | 2012-05-12
I dag har vi varit på utställning i regn och kyla vid Ulriksdals slott. Men framgångarna värmde. Vittra hade ett
antal barn och barnbarn i ringen. I valpklass 4–6 mån blev Enzo BIR och BIS-2 medan syrran Essie blev BIM.
Pappa till E2-valparna är Urax. Och i klassen 6–9 mån blev Åskars dotter Maxima (u Strops Lotti) BIR och BIS
medan brodern Anton blev BIM, systern Minima blev 2:a med hp medan Ville blev 2:a utan hp. Vittras son Arro
(e Ch Mikkels Michelangelo) vann championklassen med ck och blev tvåa bästa hane, och dottern Deika (e
Mikkels Midnight) vann jaktklassen med ck och blev tvåa bästa tik, och hon fick även certet. Även Frejas dotter
Basta (e Ch Carmodey Land Rover) var med och fick excellent i jaktklassen, där hon blev trea. Domare var
Marianne Holmli.
Äntligen för Basta och Hasse | 2012-05-17
Som de har kämpat! Först för spårchampionatet. Och sen för att få det där efterlängtade ck i jaktklass. Hasse
har ställt ut sin kära Basta och fått excellent flera gånger, men trots att hon är så himla fin har det inte blivit
något ck. Förrän i dag. I Malmköping. Då lyckades det äntligen. Basta blev tvåa i jaktklassen med excellent och
ck, och hon blev sedan fyra bästa tik med R-cert. Så gissa om husse är glad! Det är jag också. Man gläds så
mycket med sina valpköpare som jobbar med sina hundar att man blir gladare än över sina egna framgångar.
Hasse, det gjorde ni bra, och nu är det bara att kämpa vidare. Domare i Malmköping var Elin Normannseth.
Basta, som kallas Bettan, är dotter till Freja och Ch Carmodey Land Rover, och hon är tre år.
25-årsjubileum i Gimo | 2012-05-19
Jag har i dag deltagit i Upplands Taxklubbs ordinarie spårprov i Gimo för 25:e gången. Det var den 29 maj
1988 som jag startade där den allra första gången, då med min stamtik Knata/Selma. Där fixade hon äntligen
ett 1:a pris i öppen klass (motsvarande dagens godkänt i anlagsklass). Jag hade nämligen kämpat länge med
den jaktgalna och snabbsprungna Selma (hon hette ju Knata inte för inte). Visserligen slog hon väl världsrekord
med provtiden åtta minuter, men Kjell Hessleryd godkände henne i alla fall så att hon fick tävla vidare i
elitklass. Sedan har jag återkommit i alla år med mina hundar till detta trevliga prov. Den här gången ställde
jag upp med Freja och Deika. Båda hade lite viltstörningar, och några mindre tappter gjorde att båda dömdes
ned till 2:a pris. Domare var Åge Åkerlöf.

Valpträff i sommarvärme | 2012-05-20
Vi har i dag haft valpträff för Vittras valpar i E2-kullen, som nu är sex månader. Som vanligt höll vi till i fagra
Trolldalen på Lidingö, och vädret kunde inte vara bättre. 23 grader! Fem av de sex valparna infann sig med
sina ägare. Glada återseenden valparna emellan och vilda lekar i gräset, och efter en fikastund var det dags att
prova på varsitt spår för valparna, med lite blandat resultat. Men alla gillade att bära skanken tillbaka. Ecco
kunde tyvärr inte komma, och inte heller pappa Urax.
Jessie till salu | 2012-05-25
Nu kan man köpa diverse prylar på nätföretaget Bamses Bollar med Jessies porträtt som tryckt motiv. Bilden är
en målning efter ett porträtt som jag tog på min underbara Jessie när hon var sju år, och hur fotot ser ut kan
man se under Gästbok, den översta bilden. Det är den kanadensiska konstnären Lee Ann Shepard som gjort
målningen, och hon säger att hon föll för Jessies själfulla ögon när hon valde ut bilden. Och jag tycker att hon
fångade Jessie på pricken. Bamses Bollar, som bland mycket annat säljer roliga hundleksaker, hittar man här
under sidan Länkar och skrolla ner till Hundprylar. Gå sedan in på Jennys specialare S-Ö. Där hittar man
massor av olika saker med motiv av olika hundraser, och självklart söker man sig till strävhårig tax.
Konstnärens egen hemsida hittar man på http://stores.ebay.com/L-A-Shepard-Fine-Art-Prints, och där kan man
se många andra fina hundmålningar.
Cajsa Cavat på spåret igen | 2012-06-09
Cajsa Cavat startade i dag på spårprov, det så kallade Nattprovet i Västanbäck i Norra Taxklubben. Husse
Fredrik berättar att det har gått knackigt med spårandet för Cajsa den senaste tiden, men nu tycks det ha
lossnat, för hon tog ett förstapris och blev provets näst bästa hund. Grattis! Domare var Anders Westrin. Nu
behövs det bara en etta till så är hon spårchampion. Cajsa är dotter till Freja och Ch Hammarskallets Egon och
hon fyller snart två år.
Xavier har blivit pappa | 2012-06-09
I dag nedkom Fogelhems Arja Algotsdotter med fyra valpar, samtliga tikar, och pappa är Xavier. Det innebär
att Freja på nytt blivit farmor. Xavier, som kallas Chavve, har Milton till pappa. Jag önskar Catharina på
Jycklodrevets kennel i Halland lycka till med valparna!
Algot tog ck i Eksjö | 2012-06-10
Algot, som var på besök här i fredags, åkte sedan ner till Eksjö för utställning. Där blev han tvåa i jaktklassen
med ck, och han blev sedan fyra bästa hane med reservcert. Domaren Siv Bengtsson var stormförtjust i
honom, men hade velat ha mer päls, och i så fall hade det gått ännu bättre. Grattis, Pia, ett ck och ett spårprov
återstår nu till championatet! Algot är son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo.
Quassio är död | 2012-06-13
Jag har i dag nåtts av det sorgliga beskedet att Quassio är död. Han fick i dag somna in sedan han drabbats av
hjärtsvikt, och nu gick det inte längre. Quassio, som kallades Bosse, var son till Jessie och Ch Mikkels Magnus
och han var elva år. Jag känner med Sofia och Markus i denna stund.
Deika rosade inte marknaden | 2012-06-16
Nej, det var ingen kul dag i dag där i Avesta när vi var på utställning. Himlen öppnade sig och regnet vräkte ner
hela tiden. Och för en gångs skull fick Deika inte ck, utan fick nöja sig med att vinna jaktklassen med excellent
men inget mer. Domare var finske Matti Tuominen. Nu avvaktar jag tvåårsdagen om några veckor och sen blir
det utställning för att hon förhoppningsvis ska bli utställningschampion.
Lennon är död | 2012-06-18
I dag nåddes jag av beskedet att Lennon fick somna efter en tids sjukdom. Lennon var son till Gruffa, som själv
dog nyligen, och Ch Mikkels Mantjek, och han blev 13½ år. Därmed finns nu bara två kvar från den här kullen,
som bestod av åtta valpar. Lennon minns jag som en liten kopia av morfar Sixten, och han blev något av en
favorit. Därför förärades han med namn efter min idol från The Beatles. Lennon var en riktig liten kämpe. När
han var 8–9 månader blev han överfallen av en rottweiler och så illa tilltygad att det var tveksamt om han
skulle överleva. Men det gjorde han med besked, även om han drabbades av en del skador och sjukdomar
under åren, och till slut var det hjärtat som sa stopp. Lennon var en mycket älskad familjemedlem, och jag
sörjer med familjen Karlsson.
Härja är död | 2012-06-22
För några veckor sedan fyllde Härja 16 år. Men i dag, på midsommarafton, tog det slut och hon bara somnade
in på morgonen. Härja, som kallades Tintin, var en lugn och mycket älskvärd hund, och hon var dessutom
väldigt vacker. Hon blev utställningschampion med både BIR, BIM, och cacib, bland annat blev hon 1998 BIR
och BIG-4 i Västerås. Härja var dotter till Darja (Loppan) och Ch Mikkels Mantjek och hon var själv mamma till
K-kullens två valpar, som dock båda är döda. Jag har många fina minnen av Härja och jag sörjer med Johanna,
Lars och barnen.
Algot och Celine i farten | 2012-06-30
Nu är det utställningssäsong på allvar. Och i dag var två Zelmaastaxar i ringen. Algot ställdes ut på hemmaplan
i Gällivare. Men där öste regnet ner och hade han snålt med skägg och ögonbryn innan så var de totalt
obefintliga i vätan, vilket ryska domaren Elena Ukhabina slog ned på. Algot blev 1:a i jaktklassen men fick den
här gången nöja sig med very good, så det tredje certet får vänta på sig. Även Celine fick very good när hon
ställdes ut i öppen klass i norska Vikhammer för Marita Krantz.

Celine i ringen igen | 2012-07-01
Celine ställdes inte bara ut i går, utan även i dag, nu i Trondheim. Den här gången blev det excellent för henne,
och domaren Gertrud Hagström hade även kunnat ge henne ett ck om hon haft lite mindre hull. Så nu ska det
bli bantning, utlovar matte Nina. Celine, som kallas Vera, är dotter till Freja och Ch Hammarskallets Egon.
Freja är död | 2012-07-19
Min kära Freja finns inte mer. Så fort det kan ta slut! I går morse full fart på promenaden, där hon som vanligt
skallade på råbocken. Och så några timmar senare, lite våldsam lek med Deika inför lunchpromenaden, och så
pang, ett akut diskbråck, som bara förvärrades och gjorde henne förlamad i bakkroppen. En operation hade
varit möjlig, men osäker, och för hennes egen skull valde jag i dag på morgonen att låta henne somna in.
Lilla tokiga, vilda, skälliga, keliga, uppmärksamhetstörstande Freja, som aldrig varit sjuk i hela sitt liv. Det
känns overkligt att hon så plötsligt bara kan vara borta. Freja, eller Mikkels Märian som hon egentligen hette,
var mamma till fem fina kullar och hon var en synnerligen duktig mamma med bruksavelspris i guld från
Taxklubben, och även från Kennelklubben. Hon var själv spårchampion, hade cert på utställning och godkänt
karaktärsprov och apporteringsprov i gryt.
Freja blev tio år och fyra månader och saknas nu mycket här hemma. Jag vill också tacka Viveca Nilsson,
Mikkels kennel, för att jag fick köpa den här lilla damen för drygt tio år sedan.
De allra sista bilderna, av de hundratals bilder jag har på henne, tog jag när hon simmade och lekte av hjärtans
lust på Steningebadet för några dagar sedan. Jag kommer så småningom att göra en minneskavalkad över
Freja, liksom jag gjorde för Sixten och Jessie, och lägga ut här på hemsidan.
En riktig skitdag | 2012-07-21
I dag skulle jag i alla fall få lite tröst i sorgen efter Freja genom att Deika skulle bli champion, nu när hon fyllt
två år. Men på utställningen i Köping hittade norske domaren Petter Steen fel som ingen annan domare sett. Så
för första gången fick Deika bara very good, och championatet får anstå ett tag till. Och för Ölza gick det ännu
sämre. Hon som fått 1:a med hp i unghundsklass fick nu sufficient i öppen klass. Som om detta elände inte
räckte dog bilen tre bil hemifrån, och skulle bärgas. Men tur i oturen var att bärgaren direkt såg att det var
drivremmen som gått, så han bärgade mig till Mekonomen 200 meter därifrån, köpte en ny drivrem och så
kunde jag köra hem ändå. Vilken kille!
Q-kullens pappa död | 2012-07-29
SEUgCh Mikkels Magnus, pappa till Jessies valpar i Q-kullen, dog i går sedan han drabbats av njurproblem.
Magnus var inte bara pappa till Quando, Quantas, Quassio och Quirino, utan även till Freja (Mikkels Märian). Så
märkligt att de två skulle gå bort inom loppet av en dryg vecka. Magnus var en mycket trevlig liten hane, som
jag faktiskt själv visade upp till cert en gång på utställning, och han blev 14½ år.
Deika champion | 2012-08-05
Det har varit en intensiv helg för flera Zelmaashundar, som varit i elden på både utställning och spårprov. Jag
ska samla ihop allting och lägga ut resultaten för de olika hundarna under de närmaste dagarna. Men jag börjar
med min egen Deika, som på utställningen på Frösön i lördags vann jaktklassen med ck, vilket därmed innebar
att hon blev champion. Hon blev sedan bästa tik och BIM för domaren Marita Krantz. Även Cajsa Cavat ställdes
ut på Frösön. Men lillmatte Astrid, 3 år, som hört att Cajsa skulle friseras inför utställningen, tog detta ad
notam och klippte stora hål i pälsen på henne, vilket inte var helt lyckat. Men ett very good fick Cajsa i alla fall.
På söndagen var det utställning i Svenstavik, där Gertrud Hagström dömde, och där fick Deika debutera i
championklass, som hon vann hon med ck, och hon blev sedan tvåa bästa tik och fick cacib. En lyckosam helg i
Jämtland med andra ord!
Argus och Åke Modig på spårprov | 2012-08-06
Vittras söner Argus och Åke Modig har tillbringat helgen i Kungshamn, där de deltagit i Västkustspåret,
arrangerat av Västsvenska Dreverklubben. Där gick de spårprov i dagarna två. På lördagen startade båda på
anlagsprov, och där gick det alldeles utmärkt för Argus, som blev godkänd, medan Åke Modig inte alls gillade
all ljung i terrängen, så han blev inte godkänd. På söndagen gjorde då Argus ett försök i öppen klass, trots att
han inte tränat för det, och det gick inte lika bra. För Åke Modig gick det inte heller denna gång. Men trötta blev
de båda två. Gossarna är alltså halvbröder. Pappa till Argus är Ch Mikkels Michelangelo medan Ch Liza's KPinocchio är pappa till Åke Modig (som kallas Caspar).
Algot fullcertad | 2012-08-08
På utställningen i Överkalix i lördags tog Algot sitt tredje ck i jaktklass och blev tvåa bästa hane. Nu behöver
han bara en etta på spår för att bli champion. Domare var Liz-Beth Liljeqvist. Algot är son till Vittra och Ch
Mikkels Michelangelo, och man kan ju konstatera att det var en lyckad helg för dessa två som föräldrar. För
Vittras del blev ju dottern Deika champion, BIM och fick cacib och sonen Argus klarade spårprovet. Och Miches
avkommor var synnerligen framgångsrika på Frösön med ck på alla, en blev BIR och BIS-2 och hans avelsgrupp
blev BIS. Samtidigt blev han själv fyra bästa hane.
Caruso har flyttat | 2012-08-10
Nu har Caruso fått ett nytt hem och nya ägare. Han har flyttat från Östersund, tvärs över Storsjön till Vällviken.
Där kommer han att slippa jobbiga hundmöten i ett tättbebyggt samhälle, och i stället kommer han att få
spännande möten med vilt i de stora skogarna, där han kommer att få jaga. Om tre veckor börjar älgjakten,
och där kommer han att få vara med. Han bor nu således hemma hos Jone och Ulla, som tidigare hade Krabat
som omplaceringshund. Där bor också Frejas halvsyster, Mikkels Märit. 2-årige Caruso, som kallas Bruno, är
son till Freja och Ch Hammarskallets Egon. Jag var själv i Vällviken och träffade honom i söndags i samband

med min Jämtlandsresa, och det var väldigt trevligt att se honom igen och se hur mycket han påminner om
Freja.
Celine i Elverum | 2012-08-11
Celine ställdes i dag ut i norska Elverum för svenske domaren Mats Jonsson. Där blev det very good.
Kennelträff i Ulriksdal
I dag var det dags för årets trevligaste utställning – ÖsvTK:s på Ulriksdals slott, enligt traditionen i vackert
sensommarväder. Tio Zelmaashundar var i farten, och själv visade jag upp nästan alla. Så här gick det: Bland
hanar fick Enzo excellent i junkl och blev 3:a. Douglas fick exc jkl och blev 3:a. Digger fick very good i ökl och
blev 2:a. Åskar vann chkl med ck och blev 3:a BH. Bland tikarna fick Essie och Emma båda very good i junkl
och blev 2:a respektive 3:a. Basta fick very good i jkl och blev 4:a, och Carisma fick very good i ökl och blev
2:a. Deika fick ck i chkl och blev 2:a, men oplacerad i BT. Vittras avelsgrupp fick hp och blev 2:a, och
uppfödargruppen fick hp och blev 2:a. Domare var Lars Widén.
Essie i Jessies fotspår | 2012-08-26
För 15 år sedan startade Jessie på sitt första spårprov. Det var i Härjarö och det var samma dag som hon fyllde
sex månader, vilket var den lovliga åldern då. Det gick så bra att hon vann anlagsklassen och fick inteckning i
vandringspriset Brita o Arne Schultzbergs VP. Domare var Lisbeth Högström. I dag startade jag Jessies
dotterdotter Essie, just fyllda nio månader (den lovliga åldern i dag) på Härjaröprovet. Och det gick så bra att
hon blev godkänd och vann nyss nämnda vandringspris. Gissa vem som dömde? Jo, samma Lisbeth Högström!
Essie är en s.k. halvfodertik, som bor hos Fredrik Norr. Andra Zelmaashundar som fått inteckningar i priset,
förutom Jessie och Essie, är Alfons, Peggy, Viktor och Dante. Essie, som är dotter till Vittra och Urax, är väldigt
spårintresserad och har alla möjligheter att bli en lika duktig spårhund som mormor Jessie.
Det var inte bara Essie som deltog på Härjarö. För egen del var det 26:e raka gången jag startade på det
klassiska provet. Deika var för dagen mer jakthund än spårhund. En liten råbock rörde sig i området, och den
var alltför lockande. Men trots en hel del skallande efter bocken lyckades jag efter en återföring av domaren få
tillbaka henne till spåret, så det blev till slut en tvåa. Frejas döttrar Bixi och Uscilla startade också. Bixi hade en
mindre lyckad dag och fick en trea, men Uscilla var en av provets fem bästa hundar. Hon var ytterst nära att ta
hem Arjas Minne till bästa veteran, men hamnade på samma poäng som Skuleskogens N Pirouchka, som är en
vecka äldre, och enligt statuterna i mitt pris går det i så fall till den äldsta hunden. Detta innebar också att Kicki
Lilja tog hem priset för gott, så nu finns tyvärr inte längre Arjas Minne att tävla om.
Bittert öde för Argus | 2012-09-02
Äntligen hade snygge Argus fixat spårprovet så att han skulle få gå i jaktklass. Tidigare hade han ju flera ck.
Men precis när han skulle gå in i ringen på utställningen i Laxsjön i dag blev han påhoppad av en annan hane,
och sen var det kört. Förhoppningsvis fick han inget bett som skadade honom, men han blev så stukad att han
inte alls ville visa upp sig. Så med bästa vilja i världen kunde domaren Marita Krantz inte ge honom mer än
very good. Snopet var ordet! Argus är son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo, och han är tre år.
Ölza parad | 2012-09-04
Ölza har nu fått träffa stilige Ch Mikkels Michelangelo, och hon gillade honom verkligen. Förhoppningsvis föll
mötet ut så väl så att det ska bli valpar omkring den 5 november. Vi låter dock de unga tu få en ny träff i dag,
för säkerhets skull. Michelangelo har tidigare blivit pappa till Vittras valpar för 3½ år sedan, den så kallade A2kullen med tjusiga hundar som exempelvis Algot, Arro och Argus. Ölza själv är dotter till Tarja och Ch Liza's KPinocchio.
Åskar tvåa i Biby | 2012-09-15
På dagens utställning i Biby vann Åskar championklassen med ck och han blev sedan tvåa bästa hane. Tack till
Ulrika Silén, som visade upp honom. Åskars son Ville startade i juniorklass, där han fick very good. Även Frejas
dotter Basta, som startade i jaktklass, fick denna gång nöja sig med very good. Åskar är son till Vittra och Ch
Liza's K-Pinocchio. Domare i Biby var Kjell Lindström.
Spårprov i Vidja | 2012-09-22
I dag startade jag på Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov med Deika och Douglas. Vi gick i Vidja för
domaren Kenneth Modin. Douglas hade en mycket rolig dag i skogen, som han utnyttjade till max. Han jobbade
duktigt hela tiden, men var rätt mycket på jakt efter färskare viltdofter, och han lär knappast gå till pris. Syrran
Deika har ju betydligt mer rutin, och hon skötte sig alldeles utmärkt, så ett 1:a pris lär det bli. Vi får väl se vad
kollegiet säger i veckan som kommer.
Kanondag i Jälla | 2012-09-30
Vi har haft finfina framgångar på dagens utställning i Jälla. Alla fyra startande Zelmaashundarna fick ck.
Kullsyskonen Deika och Douglas möttes i BIR-final, där Deika blev BIR och Douglas BIM. Essie vann
juniorklassen med ck och blev trea bästa tik, där hon fick certet. Och Basta vann jaktklassen och tog sitt andra
ck och blev reserv bästa tik med reservcert. Dessa fyra hundar utgjorde min uppfödargrupp som blev BIR- och
BIS-grupp. Och slutligen blev Deika BIS-tvåa och fick Kennel Benedicts Vp som bästa strävhår. Domare för
strävhåren var Elisabeth Rennerfelt, och i finalerna dömde även Karl-Erik Johansson.
Ayla är död | 2012-10-01
I dag fick jag det tråkiga beskedet att min gamla halvfodertik Ayla har fått somna in. Hon hette egentligen
Tuvagårdens Ayla-Zelmaas, men kallades av matte Maria för Skruttan. Hon var dotter till Jessies kullsyster
Jazza och Ch Skuleskogens Rigoletto, och själv blev hon mamma till R-kullen, som bestod av två valpar. Av

dessa finns numera bara Raisa kvar i livet, snart elva år gammal. Ayla blev själv 13½ år. Jag känner med
Maria, som nu mist sin fina kompis.
Argus i Tvååker | 2012-10-13
Argus ställdes i dag ut i Tvååker. Förra gången han ställdes ut gick det lite illa för honom eftersom han blev
attackerad och biten av en annan hund precis när han skulle gå in i ringen. För att inte påminna honom om den
obehagliga händelsen hade matte Birgitta anlitat duktiga Lotta Karlsson som handler, och då spände sig inte
Argus i ringen. Han blev tvåa i jaktklassen med ck, och han slutade sedan som fyra bästa hane. Grattis, och
tack till Lotta för hjälpen. Domare var Vera Hübenthal. Argus är son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo (som
ju också är pappa till Ölzas väntade kull).
Frejas barnbarn i debut | 2012-10-14
Fyra månader gamla Jycklodrevets Molly debuterade i dag på utställningen i Timrå. I valpklassen för 4–6
månader blev hon BIR-valp, och sedan BIS-trea för domaren Hans Almgren. Molly är dotter till Xavier och
därmed också barnbarn till Freja, som hon allra mest liknar. Jag gratulerar matte Catharina, som nu kan glädja
sig åt sin nya lilla hund efter att det senaste året ha mist alla sina tre hundar, Gruffa med döttrarna Leja och
Livia. Molly är faktiskt släkt med dem eftersom Xavier har Zelmaashundar bakom sig genom sin pappa Milton.
Hon blir aldrig mamma | 2012-10-16
Nu är det helt klart att Deika aldrig kommer att kunna paras. Hon har utretts på Ultuna, där hon ingått i den så
kallade reproduktionslistan, och det visar sig att hon är alldeles för trång. Så några egna valpar kommer hon
aldrig att få. I stället får hon ägna sig åt att vara lektant åt andra valpar som föds här hemma. Som till exempel
i vintras, när hon med stor glädje tog sig an Vittras valpar i E2-kullen. Det kunde till och med hända att hon
stack in en sväng till valparna nattetid för att kolla att allt stod rätt till med dem, och gärna väckte upp dem för
att leka lite.
Äntligen kom Ölzas valpar | 2012-11-08
Det blev valpar i dag till slut för Ölza. Men inte utan visst besvär. Det visade sig att hon bara hade tre valpar i
magen, och de tryckte inte på tillräckligt. Så till slut var jag tvungen att åka in till Albano, där hon lades på
dropp tills hon fick ut den första valpen. Sen kom de andra två lite lättare. Det blev två tikar och en hane,
mörkt viltfärgade och utan minsta vita tecken, och med nästan identiska vikter. Ölza är en väldigt duktig
mamma. Och själv kommer jag att sova ovaggad i natt.
Denise tvåa i Visby | 2012-11-10
På dagens utställning i Visby vann Denise öppna klassen med ck och hon blev sedan tvåa bästa tik. Grattis,
Karin – och tack till Ulrika, som visade upp henne så fint! Denise är dotter till Vittra och Mikkels Midnight, och
således Deikas kullsyster. Bästa hane, BIR, bästa veteran och BIS-2 blev Ch Liza's K-Pinocchio, som är morfar
till Ölzas nyfödda valpar och även pappa till Å-kullen.
Celine avslutar utställningssäsongen | 2012-11-25
Frejas norska dotter Celine ställdes i dag ut i Lilleström. Det blev ett very good för domaren Marianne Holmli.
Det var årets sista utställning för henne, och troligen också för alla Zelmaashundar, som brukar vara med på
utställningar. Jag tror inte att någon är anmäld till årets sista utställning, den på Stockholmsmässan. Celine,
som kallas Vera, är två år och från Frejas sista kull, den med Ch Hammarskallets Egon.
Tre delar på priset | 2012-12-30
Kenneln har ju ett eget poängpris, där alla Zelmaashundar (utom mina hemmahundar) kan samla poäng från
utställningar och prov för att bli Best in Zelmaas, förkortat BIZ. I år är det inte så många som varit så väldigt
aktiva, och poängen blev därefter. Men när nu året kan summeras så står det klart att tre hundar hamnade på
den högsta poängen, 14, och de blir därför var och en BIZ 2012 och kommer att få varsin pokal. De tre är
Argus, Cajsa Cavat och Essie. Jag gratulerar ägarna, och ni kommer att få pokalerna när vi ses eller på annat
sätt. Det går att läsa mer om priset under Vandringspriser.
Tillbakablick på 2012 | 2012-12-31
Ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Det är ofrånkomligt att jag i första hand tänker på Freja
(Mikkels Märian), som jag miste i somras sedan hon drabbats av ett akut och förlamande diskbråck. Aldrig
tidigare sjuk, lekte och simmade som en galning dagarna innan, och sen plötsligt borta vid tio års ålder. Så
snabbt allt kan förändras!
Även flera av mina uppfödningar, de flesta en bra bit upp i åren, har gått bort under året: Gruffa, Hillman,
Härja, Isa, Lennon, Livia, Lukas, Quassio och Zorba. Dessutom tidigare halvfodertiken Tuvagårdens AylaZelmaas.
En ny kull har fötts under året, F2-kullen, med Ölza som mamma och Ch Mikkels Michelangelo som pappa. Och
från förra kullen, som föddes i slutet av 2011, har särskilt halvfodertiken Essie utmärkt sig genom att klara
godkänt anlagsprov på spår och tagit ck på utställning och blivit trea bästa tik. Tillsammans med Argus och
Cajsa-Cavat får hon kennelns eget poängpris Best in Zelmaas för året.
Min egen Deika blev i somras utställningschampion och dessutom BIM, BIR och BIS-2 på utställning med cacib,
och hon tog även några ettor på spårprov.
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte i vintras fick Freja bruksavelspris i guld och Vittra i brons. Och samtidigt
fick alla mina tre hundar ta emot ett gäng vandringspriser för prestationer under föregående år.
Nu tar vi nya tag inför 2013. Och samtidigt ber jag att få önska alla ägare till Zelmaashundar och andra
taxvänner ett riktigt gott nytt år.

