
Aktuellt 1999  

991216 
Slutspurt i provverksamheten 
Så här års är det mest drevprov på gång i skogarna, och Ina kämpar som bäst mot drevchampionatet. Hon 
har två förstapris och startar på rörligt prov i julveckan, såvida inte vädret ställer till bekymmer. Vi håller en 
tumme för att hon lyckas. 
Munter fick vänta på sin 6-månadersdag innan han kunde starta på spårprov, men trots minusgrader och 
frusen mark lyckades han få godkänt anlagsprov.  

Millennievalpar 
Den 6 november parades Jessie med SU(d)Ch NU(d)Ch IntU(d)Ch Campilios Qsling och går det som det 
ska blir det valpar omkring den 8 januari, som i så fall är leveransklara i början av mars. 

991022 
Jessie spårchampion 
Den 21 oktober tog Jessie sin tredje 1:a på spårprov, och därmed är hon nu även spårchampion. Som vid de 
andra tillfällena när hon tagit förstapris var det Bengt Adlén, Jokers och Munters husse, som gick med 
henne. Han lyckas tydligen bättre få bukt med den lilla illbattingen, som med matte i hälarna oftare ger sig ut 
på jakt istället för att spåra. Tack, Bengt! Bra i spåret har det också gått för Leo och Ayla-Zelmaas, som båda 
klarat sina anlagsprov nu i oktober.  

991020 
Träff med ögonlysning 
Den 20 oktober ordnade vi med ögonlysning hos veterinär Kristina Narfström i Djursholm. Tio av kennelns 
uppfödningar infann sig och det var skönt att konstatera att samtliga var utan anmärkning. Till våren ordnar 
vi med en ny omgång.  

991019 
Lennon - en riktig kämpe 
Lördagen den 16 oktober höll det på att gå riktigt illa för Lennon. En rottweilerhane tålde inte att se en liten 
tax lyfta på benet på andra sidan gatan, slet sig från sin 10-årige (!) lillhusse och gick direkt till anfall mot den 
11 månader gamle taxen. Lennons skador var så svåra att han i några dagar svävade mellan liv och död, 
men tack vare god kondition och det faktum att han är tax, som veterinären uttryckte det, klarade han krisen 
och är nu hemma igen. Lycka till, lille kämpe!  

Söndagen den 26 september 
var det dags för valpträff med M-kullen. 
Det var sedvanlig spårträning i Trolldalen 
på Lidingö, och så massor av lek och stoj 
för valparna. Från vänster syns Karin 
Gregorian med Milton, Lilian Geijer med 
Meja, Birgitta Thorén med Mandela, 
Fredrik Teiner med mamma Fatima, 
Viveca Sylvén-Kadesjö med Mirja och 
Bengt Adlén med Munter. 

990919 
Många startade på Härjaröprovet 
Spårprovet i Härjarö den 19 september blev rena valpträffen - elva av kennelns uppfödningar startade med 
växlande resultat. Allra bäst lyckades Khadaffi, som debuterade i anlagsklass med 42 poäng och hederspris. 
Men husse Tobias Heldt lyckades tyvärr inte bärga vandringspriset som bästa hund i anlagsklass eftersom 
en yngre hund hade precis samma resultat, och då gick segern till den. Det var Clara-Bella, ägare Kristina 
Lilja, Stockholm. Bra gick det också för Irja och Livia, som båda blev godkända i anlagsklass, liksom Fatima, 
Jessie och Joker, som fick 1:a pris i öppen klass. Resten kan vi tala tyst om. Provets bästa hund blev för 
övrigt Bellomis Jet Set, ägare Susanne Segersten och S Rosendahl, Grillby, som fick en inteckning i det 
vandringspris som Fatima vann förra året. 

990829 
Arja trea på viltspår-SM 
När SM i viltspår för taxar avgjordes utanför Norrköping den 29 augusti kom Arja på en hedrande tredjeplats 
med 78 poäng (80 poäng är max). Endast hennes något för höga fart hindrade henne från full pott, men så 
är det ju alltid med Arja. 
Segrade gjorde, precis som förra året, SUdCh SJdCh SVCh Molidens Filippa S34819/94 KN, ägare Wiola 
Andersson, Fagersta, på 79 poäng. Samma poäng hade tvåan, SVCh O'Rileys Pacific Ocean S38408/88 



LD, ägare Eva Hellmark, Tystberga. På fjärde plats kom Öbodas Minou S34854/89 SN, ägare Johanna 
Fimmerstad, Fjugesta, på 78 poäng och på femte plats, också med 78 poäng, kom Tjicki S29681/97 KN, 
ägare Klas Svensson, Brunflo. 
Grattis också till Jana, som debuterade på utställning den 28 augusti med ett CK. Fixa nu ett spårprov, Bert 
och Viveca, så kan det säkert bli cert framöver!  

990710 
Jessie BIR i Alfta 
På utställningen i Alfta den 10 juli blev Jessie BIR och BIG-5. Även gamla Arja lyckades bra och blev näst 
bästa tik efter Jessie samt BIR-veteran. 

990704  
Nya framgångar i ringen och i skogen 
På SKK:s utställning i Piteå den 3 juli fick Jazza CK och blev andra bästa tik, trots att hon nyligen haft valpar. 
Och på Östsvenska Taxklubbens utställning i Stureby den 19 juni blev Livia BIR-valp som dvärg och BIS-3 i 
valpklass 6-9 månader. Samtidigt blev brorsan Leo BIM-valp. 
En annan kullbror, Leonid, gick den 4 juli spårprov och blev godkänd i anlagsklass, 8 månader gammal. 
Grattis till allihop! 

990625  
Fel på e-posten 
Tyvärr har det under några månader varit fel på min e-postadress från hemsidan, vilket upptäckts nu.  
Jag ber därför alla som mejlat till mig under den här tiden om ursäkt för att jag inte besvarat era mejl.  
Förhoppningsvis kommer alla de försvunna mejlen till rätta, och då hör jag av mig till er.  

990606  
Jessie champion och Leonid BIS-valp 
Äntligen tog Jessie ett förstapris på spår och blev därmed utställningschampion.  
Det var på Gimoprovet den 29 maj.  
Kanske är det mattes dåliga inverkan på henne som gjort att hon tidigare inte lyckats, för den här gången var 
det Jokers husse Bengt Adlén som gick med henne, och då gick det så bra att hon till och med fick 42 poäng 
och blev provets näst bästa hund. Det är väl typiskt Jessie att lura matte, som satt hemma med valparna, på 
konfekten när hon nu vid åttonde försöket tog ett förstapris. 
En annan som lyckades var Leonid, som vid Alftautställningen den 6 juni blev BIS-valp.  
Grattis till husse Rolf Lysell!  

 
990514 
Arja uttagen till spår-SM 
På Östsvenska Taxklubbens spårprov i maj lyckades Arja återigen mycket bra och fick full pott, 42 poäng 
och hederspris. Därmed blev hon provets bästa veteran, och får därmed en inteckning i Veterantallriken.  
Genom att hon hade 40 poäng på höstens spårprov lyckades hon därmed kvalificera sig till 1999 års viltspår-
SM, som går den 29 augusti i Östergötland.  
Klubbens andra representant blir SVCh Bockskallets Bitte.  

990411  
Valpträff med spårträning 
En kylig aprilsöndag anordnades valpträff på Lidingö för K-kullen och L-kullen. Sju av de tio valparna med 
vidhängande familjer infann sig och fick lära sig hur det går till att spåra. De visade lovande talanger och 
kommer säkert att synas på spårprov längre fram. Med fanns också Härja, mamma till K-valparna, samt 
Gruffa och Mikkels Mantjek, föräldrar till L-kullen.  

990418  
Grattis till en ny champion! 
Zelmaas Joker tog den 18 april sitt tredje förstapris på spårprov och är därmed viltspårchampion. Grattis till 
familjen Adlén! Kullbrorsan Jeltsin vill inte vara sämre och ska förhoppningsvis ta sin tredje spåretta inom 
kort, och syrran Jessie, som blev fullcertad på "Lilla Stockholm" den 3 april, ska förhoppningsvis klara ett 
förstapris på spår så att hon blir utställningschampion. 

990213 
Storslam i vandringspriser  
Vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte den 13 februari blev det maximal  
utdelning av poängpriser för Zelmaas kennel: 
SU(gv)Ch SVCh Zelmaas Arja tilldelades Bockskallet's Vandringspris  
som klubbens bästa hund under 1998 på utställningar och jaktprov med 14 poäng.  
Hon fick vidare det nyinstiftade Zelmaas Vandringspris som klubbens bästa avelstik med 76 poäng, och fick 
också motta Veteranpokalen som bästa veteran på höstens spårprov. 



SU(v)Ch SVCh Zelmaas Fatima tilldelades Lisas Skål som bästa hund på klubbens utställningar och jaktprov 
under 1998. 
Zelmaas kennel erövrade Östsvenska Taxklubbens Poängpris för bästa sammanlagda resultat på 
utställningar och jaktprov för en grupp om fem hundar, och kenneln fick också det nyinstiftade priset SvTK:s 
Jubileumsgryta VP för bästa viltspårkennel. 
Zelmaas Jeltsin fick motta två priser från årets spårprov, Linus och Loppans Minne VP samt Qias VP. 
Dessutom belönades fem av kennelns hundar med hederspris för championat erövrade under 1998.  

 
 


