Aktuellt 2001
011204
Prillan tog 1:a på drevprov
Prillan startade idag på debutantprovet på Tyresta-Åva och lyckades så bra att det blev en 1:a rå på 44
poäng. Det här var kanske hennes eget sätt att fira 1-årsdagen ett par dagar i efterskott.
011125
Quassio BIS-valp i Luleå
Quassio deltog i en inofficiell utställning i Luleå på söndagen och blev Best in Show av de 38 deltagande
valparna. Och Jazza i sin tur blev BIR och BIS-6. Domare var Gun Lundman. Grattis, Eva och Markus!
011122
Conrad död
Idag dog, sorgligt nog, ännu en av mina uppfödningar. Det var Conrad, som flög till hundhimlen. Conrad blev
10 1/2 år. Elisabeth, jag vet hur det känns och jag tänker på dig och din familj.
011119
Pinoccio tog sitt första byte
Pinoccio (Piki), som bor i Finland, har nedlagt sitt
första byte. Under ett rådjursdrev avvek han plötsligt
från löpan och tog sig istället an en mårdhund, som
synes på bilden intill.
Piki har också debuterat på utställning i Jyväskylä
den 18 november, men fick där nöja sig med en 2:a
för domaren Markku Lampero. Nu väntar drevprov i
december härnäst.

011118
Milton borta med vinden på Hörningsholm
Milton startade på drevprovet i Hörningsholm på torsdagen, men hade oturen att det just denna dag rådde
kraftig storm. I likhet med flera andra av de startande blev det KEP eftersom det inte gick att höra dreven.
Men Milton och Björn kommer igen och siktar på drevchampionat.
011117
Munter trafikdödad på jakt
Munter blev på lördagen påkörd på Gålö under jakt. Det verkade först som om han skulle klara sig, och han
kördes snabbt till Bagarmossen, men skadorna var för svåra och han avled ganska snart. Munter blev bara 2
1/2 år. Jag känner med dig, Bengt!
011115
Valparna födda
Ayla födde sina valpar den 14 november. Hon hade tre valpar, men tyvärr klarade sig inte en tikvalp, så
resultatet blev en hane och en tik. De är mörkt viltfärgade och ser väldigt fina ut.
011109
Varning för hundtjuvar
Fabian (Olle) var häromsistens ute och jagade i Grödinge. Sedan jaktlaget skjutit några rådjur för honom
släpptes han på nytt, men Olle, som annars är duktig på att komma tillbaka, var nu försvunnen. Husse Kjell
hade dock pejl på honom och efter flera timmar lyckades han pejla fram honom, 1 1/2 mil från platsen han
släpptes. I en villa. Ett medelålders par hade tagit honom, tagit av pejlen och lagt i byrålådan (men
gudskelov inte tagit ut batterierna) och börjat kalla honom Linus - allt i akt och mening att behålla honom.
Händelsen är polisanmäld, men "sådana ärenden är ju inte prioriterade", som polisen sa.
Apropå jakt har en halvsyster till H-, J- och L-kullen blivit trea på årets drev-SM. Det är SUoJdCh SVCh
Fågelåsens Iscarina, dotter till IntoNordUvCh Mikkels Mantjek som lyckats så bra. Grattis!
011028

Jazza BIS i Kåge
Jazza blev Best in Show av 132 hundar på den inofficiella utställningen i Kåge utanför Skellefteå på
söndagen. Och hennes son Astor blev samtidigt BIM. I valpklassen blev Quassio BIR och BIG-1, så det blev
en stor dag för Eva i Piteå. Grattis! Domare för taxarna var Margareta Forsman, och i BIS-finalen Inger
Andersson.
011027
Perón tog 1:a på spårprov
På lördagen startade Perón (Micko) på spårprov i Värmland och blev den förste i P-kullen att klara ett
förstapris i öppen klass. Grattis, Bengt!
Annars är det just nu full jaktsäsong, och rapporter kommer från än den ena, än den andra om mer eller
mindre lyckade jakter. Keep up the good work!
Och Ayla är nu synnerligen dräktig, men ännu återstår ett par veckor innan det är dags.
011004
Klart med provvinnare på spårprovet
Vid domarkollegiet efter spårprovet i söndags var det oklart vem av tre hundar som skulle bli provets bästa
hund. En av de tre var min Arja, men efter kommissariens genomgång med de tre berörda domarna stod det
klart att Jägarflickans Keja utsetts till provets bästa hund.
010930
Fina resultat på Östsvenskas spårprov
En hel hoper Zelmaashundar startade på det ordinarie höstprovet, och för de flesta gick det riktigt bra. I
anlagsklassen klarade sig Nikita, Olga och Orvar med godkänt, medan Isa och Prillan missade och blev inte
godkända. I öppen klass fick Arja och Joker full poäng med hederspris, och 1:a fick även Ben Bella, Jessie
och Livia medan Munter fick nöja sig med en 2:a.
I och med att Livia nu erövrade sitt tredje 1:a pris blir hon spårchampion - grattis, Catharina! Och min egen
gamla Arja, som gjorde ett kanonrace, fick ännu en inteckning i Veteranpokalen och hon är också en av de
tre som kan utses till provets bästa hund. Det är nämligen ännu inte avgjort.
010923
Nizze fick cert
På utställningen i Enköping den 23 september vann Nizze jaktklassen med cert, och han blev sedan 4:a
bästa hane. Domare var Elisabeth Andrews-Schultz. Pelé fick 1:a med hp i juniorklassen och Prillan fick en
1:a. I valpklassen, som dömdes av Göran Bodegård blev Quantas tvåa i klassen 6-9 månader.
010916
Joker och Peggy provvinnare i Härjarö
Spårprovet i Härjarö den 16 september blev en stor
framgång för Zelmaashundarna. Peggy blev bästa
hund i anlagsklass och fick en inteckning i Brita o
Arne Schultzbergs Vp, och Joker blev för andra året i
rad provets bästa tax och fick ännu en inteckning i
Bengt Törnbergs Vp. Men det var strid på kniven
mellan honom och Jessie, som även hon fick 42
poäng och hp.
Även de andra startande hundarna gick till pris, med
undantag för Munter, som numera mest ägnar sig åt
jakt. Ben Bella fick en 1:a, Jeltsin och Arja en 3:a i
öppen klass medan syskonen Peggy, Pelé och Poker
blev godkända i anlagsklass, liksom Quantas.

Från vänster Johan Månsson och Johanna Wikland med
Peggy, Jessie samt Bengt Adlén med Joker.

010912
Ayla parad
Ayla-Zelmaas har nu parats och vill det sig väl blir det valpar i mitten av november. Pappa är SUvCh DKUCh
SVCh Bellomis Nato, som bland annat har blivit Best in Show på utställning.
010909
Perón på regnig utställning
Perón debuterade i juniorklass på utställningen i Kristinehamn den 9 september. I hällande regn gick han till

ett 1:a pris för domaren Nete Wunsch. Nu väntar en start i öppen klass på spårprov, innan det är dags att
släppas på jakt.
Brorsan Pinoccio i Finland har redan fått känna på jägarlivets vådor. Nyligen blev han illa sparkad av en älg
och hade så när mist livet, men tack vare pejlen hittades han snabbt och kunde komma under veterinärvård.
010826
Vinst för Östsvenska på Viltspår-SM
Idag avgjordes Svenska Taxklubbens spår-SM i Kinna i Västsvenska Taxklubbens regi. Livia spårade
mycket bra, men fick tyvärr två viltstörningar, vilket gjorde att hon tappade många poäng och hon fick nöja
sig med 25:e plats av 32 startande. Glädjande nog tog dock den andra representanten från Östsvenska
Taxklubben hem segern, nämligen Jägarflickans Keja, ägare Elsie Tarle i Sollentuna. Grattis!
010825
Lyckad dag i Stureby
På utställningen i Stureby den 25 augusti var nio Zelmaashundar i elden, och det blev en riktigt lyckad dag. I
valpklass blev Quando BIR-valp 4-6 mån, och bland strävhårsvalpar totalt blev han BIM. Prillan blev
samtidigt trea av tikvalparna i 6-9 mån. Valparna dömdes av Dodo Sandahl, medan Charlotte Jacobsson
dömde övriga hundar. Orvar fick 1:a hp i juniorklass medan syrran Olga fick en 1:a. Nelson fick ck i
unghundsklass och blev sedan trea bästa hane. Syrran Nikita fick 1:a hp. Lennon fick 2:a jaktklass och Iver
fick 1:a öppen klass. Och slutligen fick Arja hp i veteranklass, där hon blev trea.
Nu håller vi tummarna för Livia, som på söndagen startar i Viltspår-SM i Kinna.
010820
Ett gäng Zelmaashundar ögonlysta
Den 20 augusti samlades åtta Zelmaashundar för ögonlysning hos Kristina Narfström på Arninge djurklinik.
Glädjande nog var samtliga utan anmärkning. Det var Fabian, Jana, Khadaffi, Leo, Lennon, Milton, Nelson
och Ayla-Zelmaas, som för övrigt snart ska paras. Täckhund är nu bestämd, och det blir SJdCh Hussebuss
Fantom.
010805
Arja BIR-veteran i Sundsvall
Under helgen 4-5 augusti har jag varit på utställning med mina hemmahundar i Sundsvall. På lördagen fick
både Arja och Sixten (Ben Bella) hp i veteranklass medan Jessie fick ck, dock oplacerad i bästa tikklass.
Domare var Folke Isaksson. På söndagen dömde Niels Brandstrup, känd för sina hårda bedömningar, och
då kändes det fint att få visa upp drygt 12-åriga Arja som i härlig stil intog ringen och faktiskt blev BIRveteran. Men vi brydde oss inte om att stanna till finalerna. Även Jazza var med på lördagen, men det blev
inget tredje cert, utan hon fick nöja sig med en slät 1:a. Och Quassio debuterade på utställning i valpklass 46 mån med ett hederspris.
På lördagen ställdes Mirja ut i Sala för Tord Instedt och fick en 2:a i jaktklass, så nu är det bara att satsa på
ett spårchampionat.
Även Primo var i farten på utställning på lördagen. Det var i Oslo han ställdes ut för Wenja Rui och blev BIMvalp i klassen 6-9 månader.
010730
Perón BIR-valp igen
På utställningen i Ransäter den 29 juli blev Perón BIR-valp för domaren Britt-Marie Dornell-Thorn, som blev
mycket förtjust i hans typ. Men i den stora finalen hade han inget att hämta - det är inte lätt för strävhårstaxar
att hävda sig mot de mer spektakulära raserna som finns på SKK:s utställningar.
Milton skulle ha tagit sitt tredje cert, var det tänkt, men nu började pälsen bli för lång, och han fick nöja sig
med en slät 1:a. Så nu blir det nedtrimning och väntan på att pälsen åter ska växa ut.
010722
Cert till Joker och Milton
På utställningen i Lövudden den 22 juli erövrade Milton sitt andra raka cert medan Joker tog sitt första.
Domare var David Wong, Australien. Grattis Björn och Bengt!
010712
Mirja grejade spårprovet
Mirja startade den 12 juli på rörligt spårprov i Västerås, och trots att en råbock stod alldeles bortom
återgångsvinkeln klarade hon ett 1:a pris i öppen klass. Grattis, Viveca!

010708
Fina resultat i Piteå
På utställningen i Piteå den 8 juli gick det väldigt bra för de deltagande Zelmaashundarna. Otto debuterade
vid tio månaders ålder med att få ck och blev sedan reserv i bästa hane. Jazza erövrade sitt andra cert och
blev trea bästa tik med reservcacib, medan syster Jessie vann championklassen och blev reserv bästa tik.
Dessutom fick även Jazzas son Astor cert.

010625
Valpträff för Q-kullen
Den 25 juni var det dags för valpträff för halva Qkullen. Det var Quando och Quantas, som inte bor så
långt bort, som kunde komma. Som vanligt träffades
vi i Trolldalen på Lidingö och gick spår med valparna,
som visade lovande takter. Med var också 4-åriga
Isa, som också vill prova på det här med spår - hon
används annars till jakt.
Från vänster Per-Olov Isaksson och Helen Sjölund med Quando,
Annika Hultman med Isa och Marika Strandberg med Quantas.

010619
15 år sedan Selma föddes
Idag skulle min stamtik Selma (SUvCh Knata) ha fyllt
15 år. Men tyvärr fick jag inte behålla denna
underbara hund så länge, utan hon dog redan vid 10
1/2 års ålder. Hon ligger begravd på den vackra
djurkyrkogården på Djurgården, nära till de rådjur
hon som aldrig tröttnade på att jaga.

010613
Joker lyckades på grytprovet
Joker gjorde en dubbel på grytprovet i Marieberg den 13 juni och klarade anlagsprovet som sprängare med
VG (väl godkänd), och blev dessutom godkänd på apporteringsprovet. Det betyder att han nu är godkänd
eftersökshund gryt. Grattis, Bengt!
010609
Ina champion och Milton fick cert
På utställningen i Kallhäll fick Ina äntligen sitt tredje cert och är därmed både utställnings- och jaktchampion.
Hon blev därmed Zelmaas kennels tionde utställningschampion. Även för Milton gick det prima och han fick
sitt första cert och erövrade dessutom två vandringspriser för bästa drevmeriterade hund. Ett par av Inas
valpar, Peggy och Prillan, deltog i valpklass och Prillan drog det längsta strået och vann med hp och hon
blev också BIM-valp. Ayla-Zelmaas, Meja, Nizze och Ortega var också med men fick idag nöja sig med 2:or.
010607
Perón klarade spårprovet
Perón fixade med glans spårprovet i anlagsklass med 40 poäng, precis sex månader fyllda. Grattis, Bengt,
som har varit ute och tränat frenetiskt den senaste tiden.
010602
Ina väntar fortfarande
Det blev inte tredje certet för Ina på utställningen i Österbybruk på lördagen, utan hon fick nöja sig med en
slät 1:a. Hennes syster Isa fick också en 1:a, fast i öppen klass, och Leo debuterade i championklass och
blev 3:e bästa hane.

010528
Krångel med servern
Tyvärr har det under en dryg vecka varit fel på servern, varför vi inte kunna göra några uppdateringar på
hemsidan på ett tag. Men nu ska felet vara löst, och därför kommer en hel uppdateringar de närmaste
dagarna.
010527
Perón BIR-valp på nytt
Perón deltog på söndagen i utställningen i Karlstad och blev återigen BIR-valp och dessutom BIS-2. Domare
var Inger Boström. Grattis, Bengt och Gunilla!
010526
Leo blev champion!
På utställningen i Runtuna på lördagen fick Leo sitt tredje cert och blev därmed champion. Domare var Svein
Nordang. Grattis, Björn och Kerstin! Ortega debuterade i jaktklass med en 2:a, men det är tufft för en hund
på 9 månader att tampas med de vuxna. Ina var också ute efter sitt tredje cert, men fick denna gång nöja sig
med en slät 1:a.
010524
Valpträff i Uppsala
På Kristi himmelfärds dag var det dags för en ny valpträff, denna gång hos Kumlins i Uppsala för valparna i
P-kullen. Av olika skäl var det bara två valpar som kom, Pelé och Poker, men det blev en trevlig dag med
spårträning, valplek och korvgrillning. Och valparna visade lysande takter i spåret.
010522
Livia uttagen till SM
När krutröken lagt sig efter Östsvenska Taxklubbens spårprov och de sammanlagda resultaten räknats ihop
från höst- och vårprovet visade det sig att det inte alls var Arja som var aktuell för SM-uttagning, men väl
barnbarnsbarnet Livia, tillika Zelmaas kennels enda dvärgtax. Gratis och lycka till, Gunnar och Catharina!
Tillsammans med Jägarflickans Keja får nu alltså Livia representera klubben den 26 augusti när
Västsvenska Taxklubben arrangerar viltspår-SM, och reserv blir Jägarflickans Gina.
010519
Sixten provvinnare i Gimo
På Upplands Taxklubbs spårprov i Gimo på lördagen blev min egen Sixten (Ben Bella) provets bästa hund
med 42 poäng. Det stod mellan honom och Joker, som också fick 42 poäng, men Sixten vann på att han
trots viltstörning och grytbesök självmant tog upp spåret igen. Även Arja och Jeltsin fick 1:a pris medan
Jessie och Munter råkade ut för viltstörningar, och de fick varsitt 3:e pris.
010513
Lyckad helg i spåret och i ringen
Många Zelmaashundar har varit i farten under helgen. På lördagen fick Jazza cert och blev 2:a bästa tik på
utställningen i Piteå, och samtidigt fick hennes son Astor ck och blev BIM. Domare var Frank Kristiansen.
På söndagen startade en hel hoper hundar på spårprov med lite växlande resultat. Ayla-Zelmaas, en annan
avkomma till Jazza, tog sitt tredje förstapris och blev därmed klar spårchampion. Ynglingarna Nizze och
Ortega blev godkända i anlagsklass, medan Leja nollade. I öppen klass fick Arja, Joker och Livia förstapris,
Ben Bella och Munter andrapris medan Jessie och Jeltsin nollade. Arja ligger bra till för att återigen bli
uttagen till spår-SM, men det är ännu inte klart.

010512
Valpträff i majsol
Lördagen den 12 maj var det valpträff för delar av Ooch P-kullen. Som vanligt träffades vi i Trolldalen på
Lidingö och introducerade valparna för spår, och det
gick alldeles utmärkt. Vilda lekar för valparna, fika för
mattar och hussar och så gick vi spår med överlag
bra resultat. Det ser lovande ut för framtiden.

Från vänster Johan Söderholm med Prillan, Britten Fridlund
med Olga, Agneta Sjöberg med Orvar och Johan Månsson
och Johanna Wikland med Peggy.

010508
Ännu ett bruksuppfödarepris
Kenneln har fått sitt andra bruksuppfödarepris från Svenska Kennelklubben. De hundar som har bidragit
med sin jaktprovsmeriter till detta är: Fidel, Herman, Härja, Jeltsin, Joker, Jessie, Leo, Livia, Mandela och
Milton.
Till det förra priset, som utdelades 1999, hade följande hundar bidragit: Alfons, Albin, Arja, Ben Bella, Bore,
Camillo, Darja, Evita, Fatima och Ina.
Tack alla idoga valpköpare som gjort detta möjligt!
010502
Perón BIR-valp i debuten
Perón, som till vardags kallas Micko, deltog med den äran i en valputställning i Åmål den 1:a maj. Det
resulterade i hp och han blev BIR-valp för domaren Stefan Précenth, som tyckte att han var mycket lovande.
Grattis!
010501
Valparna sålda och levererade
Nu är valparna i Q-kullen lyckligt hemma hos sina nya ägare i Piteå, Saltsjö-Boo, Uppsala och norska Voss.
Så nu är det lugnt igen för Arja, Sixten och mamma Jessie, som har återgått till att vara den busiga yngsten.

010407
Första kullen fyller 12 år
Idag den 7 april fyller A-kullen 12 år. Tyvärr är det bara Arja och Albin kvar, men
de är pigga och glada och firas alltså denna dag. Hemma hos mig bjuds det på
köttfärstårta med leverpastej, alltid lika uppskattat.

010311
Nizze 2:a bästa hane
På utställningen i Sollentuna den 10 mars var det valpträff för två kullar. Alla tre från N-kullen var med, och
fyra av fem valpar i O-kullen infann sig också. Dessutom deltog Irja, mamma till O-kullen, samt Love. Och så
kom Jeltsin, trots att han inte deltog i utställningen. Jättekul att träffa så många på en gång. Resultatmässigt
blev det en fullträff för Nizze, som så här i debuten i juniorklass fick ck och blev 2:a bästa hane efter
IntoNordUvCh SVCh NordV-00 Eiarö Zylvester ( f.ö. pappa till O-kullen). Och Ortega blev för andra gången
BIR-valp och slutade som BIS-2 i valpklassen. Grattis till er, men också till er andra som deltog. Orvar blev
tvåa i valpklassen, Olga trea bland tikvalparna och Ozo fyra. Love fick en 1:a i jaktklass och Irja en 2:a.
010304
Jessies valpar födda
Lördagen den 3 mars föddes Jessies valpar. Det blev fyra hanar och en tik, men tikvalpen var tyvärr död vid
födseln. De fyra pojkarna är oerhört jämna och ser väldigt fina ut. Tre av dem är mycket mörka, kanske
rentav svarta med röda tecken, medan den fjärde är normalt viltfärgad.

010218
Mycket priser blev det
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte den 17 februari fick kenneln
återigen en hel del priser. Själv fick jag bruksuppfödarpris i silver,
och tikarna Knata, Arja och Fatima (tre generationer i rakt
nedstigande led) fick bruksavelspris i silver, Fatima även i brons.
Dessutom erövrade Fatima Zelmaas VP som klubbens
poängmässigt
bästa avelstik under året. Arja fick en inteckning i Veteranpokalen
från
höstens spårprov, som också renderade henne ett hederspris.
Dessutom fick Evita och Jeltsin klubbens hederspriser för
championat
erövrade under året, vilket även Mandela fick på Värmlands
Taxklubbs
årsmöte samma dag.
Tack alla valpköpare som tävlat med hundarna under åren och
möjliggjort dessa framgångar! Nu satsar vi på guld till nästa år.
010204
Ortega BIR-valp i debuten
Ortega (som kallas Sigge) var först ut i utställningsringen av O-kullen, och den debuten gav mersmak. Han
fick hp och blev BIR-valp och BIS-3 med fin kritik på utställningen i Näshulta den 4 februari. Domare var Pia
Lundberg. Grattis, Pernilla!
010130
Inas valpar sålda, men nya på gång
Valparna i P-kullen är nu sålda och på väg ut i stora världen, vilket bland annat innebär Norge och Finland.
Men nya valpar väntas omkring den 1 mars med Jessie som mamma och SUgCh Mikkels Magnus som
pappa.
Milton startade återigen på drevprov den 27 januari, men den här gången fick han nöja sig med ett 2:a pris
rå. Grattis ändå, Björn!
010111
Zelmaasvalpar trea i fototävling
I tidningen Taxens fototävling har jag blivit trea med bilden på Filur och Glader, som ligger på sajten under
vinjetten Valpar. Priset är en litografi med rävmotiv. Det fullständiga tävlingsresultatet meddelas i Taxens
februarinummer.
010104
Ännu ett bra år för Zelmaas kennel
När jag summerar år 2000 kan jag konstatera att det gått väldigt bra för Zelmaashundarna, både på
utställning och jaktprov. Det innebär att kenneln nu kommit upp i poäng som berättigar till Taxklubbens
bruksuppfödarpris i silver och bara fyra ynka poäng kvar till guld. De poängen gick upp i rök när Fabians
drevprov i mellandagarna snöade in, men de poängen tar vi i år i stället. Dessutom kommer tre generationer
av kennelns avelstikar upp i poäng för bruksavelspris i silver, nämligen SUvCh Knata, SUgvCh SVCh
Zelmaas Arja och SUvCh SVCh Zelmaas Fatima. Och så kommer kenneln dessutom att få ytterligare ett
bruksuppfödarpris från SKK, det andra.
Tack alla valpköpare som gjort detta möjligt, och god fortsättning på det nya året!

