
Aktuellt 2017

Pappan till två kullar död | 2017-01-01
I går fick jag det tråkiga beskedet att Ch Mikkels Michelangelo är död, nästan 13 år gammal. Han var pappa till
A2-kullen och F2-kullen, som båda har blivit väldigt lyckade med flera champions Meningen var också att han
skulle bli pappa till Gaias första kull i höstas, men tyvärr gick hon tom. Nu hoppas jag att Fanny är dräktig så
att det kan bli fina barnbarn efter Miche.

Unnie är död | 2017-01-14
Jag har fått det sorgliga beskedet att Unnie (Kajsa kallad) är död efter en tids hjärtbesvär, nästan 13 år
gammal. Hon var dotter till Freja (Mikkels Märian) och pappa var den med tiden världskände multichampion och
multivinnaren Revestreken's Frikk.

Quantas är död | 2017-01-19
Jag fick i går det sorgliga beskedet att Quantas (Zakke kallad) fått somna in, en dryg månad innan han skulle
ha fyllt 16 år. Han var son till Jessie och Ch Mikkels Magnus, och han var den som blev äldst av de fyra
bröderna i kullen.

Winston är död | 2017-02-03
Till slut höll inte hjärtat för Winston, så i går fick han somna in, en dryg vecka efter 12-årsdagen. Han var son
till Prillan och Ch Söderbergets Hjalle, och han var själv drev- och spårchampion.

I natt kom de | 2017-02-07
Det blev två vaknätter innan jag nu glatt kan konstatera att allt har gått jättebra när Fanny fått sina valpar
under natten. Fem blev det – tre hanar och två tikar. Vikterna ligger mellan 236 och 332 gram, och de ser fina
ut alla fem och är pigga och diar mamma Fanny, som skött sig perfekt. Pappa till valparna är Ch Bellemira's
Carl.

Wilma är död | 2017-03-02
I måndags kunde jag gratulera Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) på 14-årsdagen. Men redan då var hon
svårt sjuk i bland annat magsår, och i går fick hon somna in. Wilma kom alltså från Fäbodarnas kennel, där jag
en gång köpte stamtiken Selma (Knata). Ulla på Fäbodarnas köpte sedermera Selmas barnbarn Heja från mig,
och senare köpte jag Hejas dotter Wilma, som placerades som foderhund hos mina tidigare grannar Berit och
Christer. Det skulle egentligen ha blivit två kullar efter henne, men nu blev det bara en, Y-kullen.

Urax är död | 2017-03-28
Kungen av Gamla Stan finns inte mer. Urax dog i går när hjärtat inte längre höll. Han hade nyligen fyllt 13 år.
Urax föddes i Frejas (Mikkels Märian) första kull med den fantastiske Revestreken's Frikk som pappa. Han
ställdes ut en del i början med framgång, för han var enastående snygg, men spårprov verkade inte vara något
för denne utpräglade stadshund. Men så fick han i 5-årsåldern prova på jakt en höst, och visade sig vara en
riktigt duktig jakthund. Jag tog själv två kullar efter honom, Y-kullen och E2-kullen, och han blev också pappa
till två andra kullar.

Astor är död | 2017-03-30
Jag nåddes i går av den sorgliga nyheten att Astor (Wille kallad) är död. Han hade olyckligtvis tuggat i sig en
plastleksak och sedan ätit gräs, som hade gjort att allt tvinnat ihop sig runt tarmen och delvis förstört den.
Operation hjälpte inte, och i går fick han somna in. Astor var son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo, och
han hade just fyllt åtta år.

Gaia parad | 2017-03-31
Nu har Gaia parats, och det med samme hane som är pappa till Fannys valpar, alltså SEUvCh SEVCh
Bellemira's Carl. Blir det valpar föds de omkring den 1 juni och blir leveransklara i slutet av juli.

Isolde på spårprov | 2017-05-01
Isolde, som kallas Svea, startade i lördags på ÖlTK:s ordinarie spårprov i Askersund. Hon var jätteduktig, men
missade vid återgången, så det blev ett 2:a pris.

Isolde på utställning | 2017-05-14
Isolde, som kallas Svea, ställdes i går ut på taxspecialen i Örebro. Den här gången fick hon nöja sig med ett
Good. Domare var Karl-Erik Johansson.

Hugo Boss champion | 2017-05-14
Hugo Boss startade i dag på rörligt spårprov och klarade ett 1:a pris i öppen klass, vilket därmed innebär att
han nu är utställningschampion. Domare var Arne Söderberg.

Bixi vann i Gimo | 2017-05-21
På gårdagens ordinarie spårprov i Gimo blev Bixi vinnare med 59 poäng av 60 möjliga. Hon belönades med en
inteckning i Guldrikets kennels VP som provets bästa hund. I och med att Bixi blev tvåa höstprovet så innebär
esultaten från dessa båda prov innebär att de nu blivit uttagna till SM, som går i Malmköping den 6 augusti.
Även Uscilla visade att hon kan än, 13 år gammal. Hon slutade som fyra på 57 poäng, och därmed tog hon sin
29:e etta. Extra roligt var förstås att Uscilla fick sin fjärde inteckning i vandringspriset Sixtens Minne.



Faxe med i kampen | 2017-05-28
Faxe med matte Charlotte var en av de taxar som var med i taxlaget i klubbkampen mot Spaniel- och
Retrieverklubben i Sjonhem på Gotland i tisdags. Taxlaget vann, och Faxe gjorde en fin prestation i värmen på
de torra markerna. En återföring efter hare gjorde dock att han fick ett 2:a pris.

Valparna födda | 2017-06-01
I går kväll födde Gaia sina valpar. Trots den tjocka magen hon visat upp den sista tiden var det bara fem
valpar, varav en hanvalp olyckligtvis död. Så det blev damernas afton med fyra friska tikvalpar. Alla är
viltfärgade och ganska stora, och Gaia mår utmärkt och sköter valparna perfekt.

Hugo Boss spårchampion | 2017-08-01
Hugo Boss startade i går på rörligt spårprov i Örnsköldsvik, och fick sitt tredje 1:a pris. Det innebär att han nu
inte bara är utställningschampion, utan även spårchampion. Domare var Krister Åberg.

Bixi 7:a på SM | 2017-08-07
I går avgjordes spår-SM i sörmländska Malmköping i regnväder, vilket störde en hel del hundar. Bixi med husse
Ockie Skaaret representerade Upplands Taxklubb. Bixi stördes inte alls av regnet, däremot fick hon en liten
tappt i ena återgångsvinkeln på grund av viltstörning. Annars gick det raka stakar, men poängtappet gjorde att
hon kom på sjunde plats. Inte illa bland 20 startande! Domare var Göran Hagman. SM-vinnare blev
Södermanlands egen representant Yxtanejdens Norma med Siw Lagerbäck.

Lyckad valpträff | 2017-08-14
I går hade vi valpträff för J2-kullen. Fyra av de fem valparna i kullen dök upp. Det blev ett glatt återseende
syskonen emellan med vilda lekar. Mamma Fanny var dock måttligt road av valparna, för henne räcker det med
Jizza som hon träffar emellanåt. Efter det att valparna lekt några timmar och vi fikat bar det ut i skogen intill
för att prova på spår. Valparna fattade snabbt galoppen, så det ska nog bli bra spårhundar av dem vad det
lider.

Xavier är död | 2017-08-23
Jag har nåtts av det sorgliga beskedet att Xavier (Chavve kallad) i går fick somna in, tre månader innan han
skulle fylla tolv år. Han var son till Freja (Mikkels Märian) och Milton, och precis som sin pappa en väldigt duktig
jakthund. Hemma på Jycklodrevets kennel blev han pappa till fyra döttrar och sedermera morfar till 15 valpar.

Vittra fortfarande bäst | 2017-08-27
Vi var i går på utställning på Ulriksdal i strålande sol. Den här gången hade jag inte ett helt gäng uppfödningar
med, utan bara fyra. Jizza och Julle fick debutera i valpklass, där Jizza fick hp och blev BIM-valp medan Julle
blev fyra. Fanny blev trea med excellent i championklass. Vittra visade att hon fortfarande är still going strong,
snart 13 år. Hon fick ck, blev fyra bästa tik, BIR och BIS-2 bland veteranerna, och fick sin andra inteckning i
vandringspriset Mikkels Muskas MP för bästa veteran över tio år.

Spårprovsdags igen | 2017-08-28
I går avgjordes UTK:s ordinarie höstprov i Jumkil. 13 hundar kom till start, i år bara två Zelmaashundar. Gaia
kunde ju inte vara med på vårprovet eftersom hon då var högdräktig, men nu fick hon äntligen göra det hon
tycker är det roligaste som finns. Trots en dålig start gick hon till 1:a pris, och blev sexa. Domare var Göran
Österberg. Även Bixi var med, årets SM-sjua, och säker som vanligt gick hon till 1:a pris och blev fyra.

Isolde och Gaia på spårprov | 2017-09-17
Isolde (Svea kallad) startade i går på spårprovet i Askersund, och det gick så bra att hon fick 1:a pris och
placerade sig som provets fjärde bästa hund.
Även jag startade i går på spårprov med Gaia. Det var ÖsvTK:s ordinarie prov, och vi gick ute i Vidja med
Annika Lundin som domare. Gaia gjorde ett näst intill perfekt prov, och det ska bli spännande när jag får
resultatet i veckan efter kollegiet. Gaias bror Gusten (Sture kallad) startade också på provet, men han hade
mycket annat för sig så husse Hans beslöt att bryta.

Min duktiga spårhund | 2017-09-22
Det var ordinarie spårprov i Östsvenska Taxklubben kring förra helgen. Jag gick ett fenomenalt bra spår med
Gaia och hade nog trott att det skulle leda långt. Eftersom klubben inte lagt ut resultaten ännu ringde jag
domaren och fick veta att det blev en 1:a, men inte mer "eftersom hon inte haft någon störning".

Lyckosam kvartett | 2017-09-25
Vi var på utställning i Storvreta i går. Fyra Zelmaashundar deltog, och dessutom träffade vi Gaias valp Katja.
Jizza blev BIM-valp 6-9 mån, Hugo Boss blev tvåa i championklass och trea bästa hane. Gaia fick samma
utdelning som tvåa i championklass och trea bästa tik. Men hon fick stryk av mamma Vittra som blev bästa
veteran och tvåa bästa tik. Dessutom blev hon BIS-veteran, där hon slog en fyra år yngre dvärgtax, som är
världsvinnare. Inte illa av en snart 13-årig dam. Domare var Cindy Pettersson.

Lyckad valpträff | 2017-10-02
I går hade vi valpträff för Gaias valpar, som nu är fyra månader. Det blev en trevlig dag, med mycket vilda
lekar bland valparna, där halvsyrran Jizza anförde gänget. Och vi hade verkligen tur med vädret, för nu sägs ju
att hösten ska komma på allvar. Efter fika i trädgården bar det upp i den närbelägna skogen, där valparna fick
prova på varsitt spår, och det gick riktigt bra.



Boris död under jakt | 2017-10-09
Jag har nåtts av det sorgliga beskedet att Boris är död. Han blev påkörd under jakt i lördags och hans liv gick
inte att rädda. Boris var son till Freja (Mikkels Märian) och Ch Carmodey Land Rover. En trevlig liten hane,
duktig jakthund, och väldigt lik mamma Freja. Han blev 8½ år.

Jizza fixade spårprovet | 2017-11-09 Tid: 09:00

Jizza startade i går morse på anlagsprov på Ekerö. Det gick vägen, trots att hon var ute och flöjtade på färska
rådjursspår ett tag. Domaren Leif Rohlin såg ju att hon är en säker och duktig spårhund, men menade att jag
måste jobba med lydnaden när hon får annat i näsan som lockar mer än spåret.

Uscilla har nått spårslut | 2017-11-15
Jag har fått det sorgliga beskedet att Uscilla är död. Hon var dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch
Revestreken's Frikk, och hon blev drygt 13½ år. Cilla, som hon kallades, var en helt enastående spårhund
med 29 förstapris på spårprov, flera gånger som provvinnare. Hon startade på fyra SM och krönte den serien
med att bli SM-tvåa 2014. Hon var även uttagen till Dreverkampen fyra gånger. Senaste starten var på
Gimoprovet i maj, och där erövrade hon ännu en inteckning i Sixtens Minne till bästa veteran.

Isadora på utställning | 2017-11-19
I går hade Gotlands Taxklubb utställning i Visby, och Isadora (Inez kallad) ställdes ut i öppen klass. Där fick
hon very good. Domare var Bengt-Åke Bogren.

Stockholm Hundmässa | 2017-12-17
Det blev en jobbig dag på Stockholm Hundmässa, den stora utställningen i Älvsjö. Upp i ottan för att få en p-
plats, så frukosten fick intas där. Trängsel bland alla utställare, hundar och besökarer. Nå, själva utställningen
då? Nja, det gick väl inget vidare för de fyra hundarna som var med. Jizza fick excellent i juniorklass, som var
debut för henne. Och släta excellent blev det även för Fanny och Gaia i championklass, liksom för Vittra i
veteranklass. Domare var Ingela Kyrklund.

Hugo Boss tar priset | 2017-12-19
Redan innan året är riktigt till ända står det klart att det blir Hugo Boss som vinner kennelns eget poängpris
BIZ (Best in Zelmaas) för 2017. Han drog under året in hela 28 poäng genom att ta 1:a pris på spår, ck på
utställning samt bli både utställnings- och spårchampion. Även förra året var det Hugo som avgick med
segern, fast då på betydligt beskedligare poäng.

Tillbakablick på 2017 | 2017-12-31
Ännu ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Två kullar har fötts, J2-kullen med Fanny som
mamma, och K2-kullen med Gaia som mamma. Ch Bellemira’s Carl var pappa till båda kullarna. Jag behöll
Jizza från den första kullen, så nu har jag återigen tre hundar hemma.
Samtidigt har flera av mina äldre uppfödningar dött under året: Astor, Boris, Quantas, Unnie, Urax, Uscilla,
Xavier och Winston. Dessutom har fodertiken Fäbodarnas S Zelmaasdotter (Wilma) gått ur tiden.
Jag har inte själv varit på så många utställningar under året, till stor del beroende på att jag satt bunden med
valpar under våren och sommaren. Men några gånger har jag varit i farten, och framför allt för Vittra går det
fortfarande fint, trots att hon nu är 13 år. Och Gaia sköter sig prima på spårprov, duktig spårhund som hon
är. Jizza har fått debutera på spår med ett godkänt anlagsprov, och på utställning har hon blivit BIM-valp och
fått excellent i juniorklass.
Hugo Boss blev på kort tid både utställnings- och spårchampion, och tog för andra året i rad hem kennelns
eget poängpris Best in Zelmaas.
Flera andra Zelmaashundar har under året varit i farten och meriterat sig, ingen nämnd och ingen glömd.
Tack alla ni som jobbar med era hundar! Nu tar vi nya tag inför 2018. Och samtidigt ber jag att få önska alla
ägare till Zelmaashundar och andra taxvänner ett riktigt gott nytt år.


