Aktuellt 2002
God jul och gott nytt år!
Vi på Zelmaas kennel önskar alla valpköpare och
andra taxvänner en riktigt god jul och ett spännande
nytt år. Nu blir det inga mer uppdateringar i år
eftersom webbmastern åker på en välbehövlig
solsemester. Välkomna tillbaka efter nyår önskar
Kerstin, Jessie, Sixten och Freja.

021210
Pinoccio tog 1:a drev i Finland
På tisdagen lyckades det äntligen för Pinoccio på drevprovet i Tarvasjoki. Efter några prov med dålig tillgång
på vilt och 3:e pris fick han idag en riktig fullträff med 1:a pris rå på 94 poäng (av 100 möjliga) och därmed
hederspris. Grattis, Tapani!
021207
Inga nya champions på Stora Stockholm
Det var idag Perón och Prillan hade chansen att ta tredje certet, men det sprack. Perón hade trott att han
skulle på drevprov och blev lite sur när han såg att det var utställning och ville därför inte visa upp sig riktigt,
så han åkte på sitt livs första 2:a i jaktklassen. Prillan fick en 1:a och blev reserv, men något cert blev det
alltså inte. Quando fick också en 1:a och blev reserv, medan Joker fick en 2:a. Domare var engelska Zena
Thorn-Andrews.
021119
Olycksaligt drevprov för Perón
På måndagen startade Perón på ordinarie drevprov i Säffle. Allt gick perfekt till en början och det såg ut att
bli höga poäng. Men sen gick allt åt skogen, det vill säga hunden blev kvar i skogen. En orolig husse Bengt
beredde sig på att tillbringa natten i skogen, 18 mil hemifrån. Men sent på kvällen återvände provets
kommissarie Anders Månsson och hjälpte till att leta och till slut hittade de en utmattad hund, som lagt sig att
sova under en gran. Tack för hjälpen, Anders!
021110
Milton drevchampion
Flera Zelmaashundar startade under helgen på drevprov. På Hörningsholmsprovet fick Milton sitt tredje
förstapris på 44 poäng, och han blev därmed drevchampion. Han erhöll också en inteckning i Bockskallet's
SUoJdCh Wallhamra Doc's MP. Grattis, Björn! Även Perón fick 1:a pris på 44 poäng, och han fick i sin tur en
inteckning i Östsvenska Taxklubbens drevpris. Grattis, Bengt!
Också Prillan och Fabian startade i Hörningsholm. Prillan fick ett andrapris medan Fabian fick upp en räv,
som försvann rakt ut, och så var den dagen förstörd. Men han kommer igen.
På Gimoprovet tog Pelé ett 1:a pris på hedrande 47 poäng. Grattis, Bengt!
021106
Perón på drevprov i svår blåst
Perón debuterade idag på drevprov i Värmland, men hade otur med kraftig blåst som gjorde att drevet
mestadels kom utom hörhåll. Han får därför nöja sig med ett 3:e pris idag, men på lördag startar han på
Hörningsholm. Lycka till, Bengt, och ni andra med Zelmaashundar som kommer till start där!
021105
Nu flyttar vi
Idag går flyttlasset för mig och mina hundar från Gärdet I Stockholm till Näset på Lidingö. Den nya adressen
blir Källängsvägen 81, 181 44 Lidingö. Telefonnumret är detsamma som tidigare.
021030
Pinoccio startade på drevprov

Pinoccio startade idag på drevprov i Finland, men hade lite otur med viltet, och dessutom blev han lite
skadad, så han fick nöja sig med en 3:a. Men det är inte så illa ändå, och han ser ut att bli lika mångsidig
som sin far nu när han har meriter på både drev, gryt och spår. Heja, Tapani!
021029
Prillan tog 2:a på drevprov
Prillan startade idag på ett särskilt drevprov i Österbybruk. Hon skötte sig utmärkt, men tyvärr gick drevet
utom hörhåll under 13 minuter, så hon fick nöja sig med ett andrapris den här gången.
021022
Freja klarade spårprovet
Idag gick det vägen för min ystra Freja (Mikkels Märian) på spårprov. Trots full rulle och lite iverskall blev hon
godkänd i anlagsklass på 40 poäng. Domare var Ulrika Langenius.
021001
Joker blev provets bästa hund
På Östsvenska Taxklubbens spårprov blev Joker provets bästa hund, och han erövrade därmed inteckning i
Arditos VP och även i Bussahagens VP för bästa sammanlagda prestation på vår- och höstprovet. Grattis,
Bengt!
Ramiro,10 månader, blev snuvad på vandringspriset för bästa prestation i anlagsklass av en riktig veteran:
nioårige Muskabo Escort. Bättre sent än aldrig!
020929
Joker och Ramiro bäst på spårprovet
Östsvenska Taxklubbens spårprov avgjordes under den gångna veckan, och flera Zelmaashundar kom till
start. Bäst lyckades Joker, som fick 1:a pris med 42 poäng i öppen klass, och Ramiro, som blev godkänd i
anlagsklass med 40 poäng. Nikita, Olga och Orvar fick 2:a pris öppen klass, medan Jessie strulade till det
och fick en 3:a. Prillan, som var mer rådjursintresserad, fick en nolla, liksom min Sixten, som var
kärlekskrank och hade svårt med koncentrationen. Slutligen min lilla Freja, som trodde det handlade om
drevprov, och skallade hej vilt på färska rådjursspår, lyckades inte heller, så det blev en nolla i debuten.
Kollegium hålls på måndagen, och om någon av hundarna får vandringspris kommer rapport senare.
020922
Prillan tog andra certet
På utställningen i Säfva Gård på söndagen tog Prillan sitt andra cert. Nizze var nära ett cert, men fick till slut
nöja sig med en slät 1:a. Heja fick också 1:a pris i jaktklass. Domare var Dan Ericson. Valparna dömdes av
Markku Moilanen, och där blev Sacco BIM-valp i klassen 4-6 månader, medan min Freja (Mikkels Märian)
blev BIR-valp i 6-9 månader och slutligen BIS-3.
Under veckan startar ett antal Zelmaashundar på Östsvenskas spårprov, men jag återkommer med en
samlad rapport efter avslutad provperiod.
020914
Blandade karameller på Härjarö
På lördagen var det dags för årets spårprov på Härjarö, och ett helt gäng Zelmaashundar var förstås där.
Resultaten var lite blandade, säkert beroende på årets långvariga torka. Bäst gick det för min gamle Sixten
(Ben Bella), som fick 1:a pris. Jessie och Joker fick 2:a pris, medan Khadaffi och Prillan fick nöja sig med 3:e
pris. Jeltsin fick denna gång en nolla, och Quando och Quantas kunde aldrig delta på grund av sjukdom.
Däremot gick Quantas ett spårprov för Upplands Dreverklubb i veckan, och fick "som vanligt" en 1:a.
Det var premiär för utdelning av Arjas Minne på Härjaröprovet, och först att ta en inteckning blev långhåriga
normaltaxen Ophera's Dark Lady. Grattis Sue Baxter, Jönåker!
020905
Första älgen skjuten för Krabat
För två månader sedan blev stadshunden Krabat (Zappa kallad) omplacerad, fyra år gammal, och hamnade
i Jämtland. Nu är han på väg att bli en fullfjädrad jakthund, och idag sköts den första älgen för honom,
meddelar en stolt Jone Bixo, nye hussen.
020901
Intensiv utställningshelg
På lördagen ställdes Ortega ut i Söderköping för Ursula Nielsen, och han vann championklassen och blev

tvåa bästa hane.
På söndagen var det ett gäng som hade åkt till Torsåker utanför Sandviken för att ställas ut för Carl-Gunnar
Stafberg. Nelson, Nikita och Quando fick 1:a i jaktklass medan Quantas fick en 2:a. Jessies avelsgrupp fick
1:a pris, och likadant blev det i uppfödarklass.
020831
Valpträff för S-kullen
Valparna i S-kullen är nu 4,5 månader och idag var
det dags för valpträff på det vanliga stället i
Trolldalen på Lidingö. Solen sken över oss, och
valparna hade en intensiv dag med spårning och
lekar. Mamma Jessie visade först hur spårning går
till, och sedan var det valparnas tur.

Valpträff i Trolldalen. Längst till vänster mamma Jessie, sedan
syns Sacco (Felix) med familjen Skaaret, Simson med familjen
Åkerman och Salvador (Challe) med familjen Karlswärd.

020829
Nytt vandringspris till Arjas minne
Kenneln har skänkt ett vandringspris till Upplands Taxklubbs spårprov i Härjarö - Arjas Minne VP. Priset ska
tilldelas provets bästa tax över sju år. Min underbara Arja, som avled 13 år gammal i påskas, deltog själv på
Upplands Taxklubbs höstprov tolv gånger, varav sex gånger som veteran, så det kändes självklart att
skänka ett veteranpris till just detta trevliga spårprov.
020825
Joker väl godkänd på grytprov
På grytprovet i Marieberg på söndagen tog Joker sitt andra VG på grytprov. Nu är frågan om han ska få
starta på grytjaktprov - vad säger du Bengt?
Prillan var idag på spårprov på Gålö, men hade ingen lust alls idag i värmen, så det blev en nolla. Men hon
kommer igen.
020824
Sacco BIS-valp i Ågesta
På utställningen i Ågesta på lördagen blev Sacco BIS-valp i sin debut i utställningsringen. Därmed erhöll han
en inteckning i Bothnia's VP. Grattis till familjen Skaaret! Domare för valparna var Ann Sylwan, som även
hade att döma ett antal valpar med Zelmaashärstamning. Således var Jokers tre valpar med, och av dem
hade Vittra sånär blivit bästa tikvalp. Även Herman hade en av sina valpar med, Birka. Min egen Freja,
Mikkels Märian, hade idag fullt upp med att busa och det blev därför ingen framskjuten placering - hon fick
nöja sig med en tredjeplats utan hp.
Det fanns även en del andra Zelmaashundar med, och det gick överlag relativt bra för dem. Nelson, Orvar
och Quando fick 1:a pris i jaktklass, Ortega fick ck i championklass och blev 5:e bästa hane. Camillo, som nu
hunnit bli 11 år, gjorde ett återbesök i utställningsringen med den äran och fick ck. Prillan gillade inte att stå
på bordet och det gjorde att hon fick en 2:a. I uppfödarklassen deltog Camillo, Nelson, Ortega och Quando,
vilket resulterade i att Zelmaas kennel fick bästa uppfödargrupp. Domare var Hans Almgren.
020818
Ortega nu även utställningschampion
Igår fyllde Ortega två år och blev äntligen "lovlig" för att bli utställningschampion. Och när han idag ställdes
ut i Norrköping tog han sitt fjärde raka cert och blev därmed dubbelchampion. Han blev också tvåa bästa
hane. Domare var Anette Edlander. Grattis, Pernilla!
020804
Freja har utställningsdebuterat
På lördagen gick Freja (Mikkels Märian) in i ringen för första gången. Det var på Taxklubbens utställning i
Sundsvall, och det klarade hon med den äran. Hon fick hp och blev bästa valp 4-6 månader. Domare var
Åke Sjöström. Även Prillan och Quassio deltog. Prillan fick en 1:a i jaktklassen, där hon blev fyra, medan
Quassio fick en 2:a. På SKK-utställningen dagen efter deltog endast Prillan, och där fick hon nöja sig med en

2:a för domaren Hans Almgren.
020802
Perón spårchampion!
Idag tog Perón sin tredje etta på spårprov, och till råga på allt fick han också hp. Nu är han alltså
spårchampion. Grattis, Bengt!
020728
Pinoccio klarade svenskt spårprov
Pinoccio, som bor i Finland, är just nu på Sverigebesök och gick idag spårprov i Rimbo för Torbjörn Lenstad.
Och det gick alldeles utmärkt och resulterade i godkänt i anlagsklass. Grattis, Tapani!
020725
Quantas spårchampion!
Idag tog Qantas/Zakke sitt tredje raka förstapris på spår, vilket innebär att han nu är färdig spårchampion.
Grattis, Marika, det var verkligen raskt marscherat!
Samtidigt har Perón tagit sitt andra förstapris på spår, och även han siktar på att bli spårchampion innan
jaktsäsongen börjar.
020721
Ingen succé i Västerås
På utställningen i Lövudden på söndagen var några Zelmaashundar i elden, men någon större lycka gjorde
vi inte i ösregnet denna gång. Quantas och Prillan fick varsin 2:a i jaktklass, Milton blev reserv i
championklass utan ck och Leja fick en 3:a i öppen klass. Domare var Hjördis Espeland, Norge.
020707
Milton champion!
På utställningen i Vassbo på söndagen tog Milton sitt tredje cert och är därmed utställningschampion.
Domare var Tord Instedt. Till vintern är det meningen att Milton ska ta sin tredje drevetta för att bli
dubbelchampion. Heja, Björn!
Joker fick idag nöja sig med en 2:a, medan min gamle Sixten (Ben Bella) fick hp i veteranklass. Jessie blev
oplacerad i championklass.
020704
Quantas tog andra raka spårettan
Hej, vad det går när Quantas (Zakke) går spår! Idag tog han sitt andra raka förstapris i öppen klass. Grattis
Marika, nu är det bara ett kvar och så en utställningsmerit därtill.
020629
Nu har Freja fått egen sida
Min nykomling Freja (Mikkels Märian) har nu fått en egen sida under vinjetten Avelstikar.
020620
Quantas tog 1:a pris på spår
Quantas, eller Zakke som han kallas, klarade idag som den förste i kullen 1:a pris i öppen klass på spårprov
i Harbo. Domare var Jan Domarhed. Grattis, Marika, nu är det bara två ettor kvar!

020615
Nu har Freja kommit hem
Jessies valpar i S-kullen har nu flyttat iväg till sina
nya hem, och då har jag också kunnat ta hem min
nya valp Freja (Mikkels Märian), som blivit tre
månader. Hon har redan accepterats av Jessie och
Sixten och funnit sig väl till rätta i sina nya domäner.

020609
Cert till Nelson och tre VP till Ina
På dagens utställning i Ängsjö var det rena
valpträffen för Ina och fem av hennes åtta valpar. Det
hela slutade med att hon erövrade Strops VP för
bästa avelsgrupp, Nypapokalen samt Bockskallet's
VP för bästa drevmeriterade hund. Ina själv fick ck i
championklassen och blev reserv i bästa tikklassen.
Av hennes avkomlingar gick det bäst för Perón,
Prillan och Poker, som fick 1:a pris i jaktklass, medan
Pelé och Peggy fick 2:a pris.
Nelson erövrade nu sitt första cert, och hans halvbror
Quando var inte långt ifrån som fyra i jaktklassen
med 1:a pris. Orvar startade också i jaktklass och fick
ett 2:a pris.

Ina och fem av hennes valpar med respektive ägare samlade bakom
de tre vandringspris hon erövrade.

020606
Perón tog 2:a på spårprov
Perón, som har siktet inställt på spårchampionat, startade på torsdagen på spårprov, men den här gången
fick han nöja sig med ett andrapris. Men han kommer igen. Heja, Bengt!
020527
Perón klarade karaktärsprov
På söndagen ställdes Perón ut i Karlstad, men nu hade pälsen blivit i längsta laget och det blev därför inget
tredje cert, utan en slät 1:a. Han fick samtidigt prova på att ställas framför en grävling, och klarade utan
spisning godkänt karaktärsprov gryt.
Brodern Primo ställdes på lördagen ut i norska Hølen, och för hans del slutade det med ett 2:a pris.
020525
Prillan vann två vandringspriser på spårprov
Sent omsider står det klart vilka hundar som tog hem vandringspriserna på Östsvenska Taxklubbens
spårprov. Provets bästa hund, som därmed erövrade Zelmaas VP, blev återigen Jägarflickans Keja, ägare
Elsie Tarle. Och hennes Jägarflickans Humla fick en inteckning i Veterantallriken som provets bästa veteran.
Dessa två kommer tillsammans med Jägarflickans Gia, ägare Yvonne Rossander, att representera klubben
vid årets viltspår-SM.
I anlagsklassen blev Zelmaas Prillan provets bästa hund med 42 poäng, och hon fick därmed en inteckning i
såväl Spårbrädan som Linus och Loppans MP.
020525
Quassio klarade anlagsspåret
På spårprovet i Skellefteå på lördagen startade Quassio på anlagsspår, och klarade det galant på 40 poäng.
Sämre gick det för Jazza, som fick en nolla i öppen klass, och likadant gick det för hennes son Astor. Men
det är bara att komma igen, Eva!
020523
Ortega spårchampion
På fredagskvällen tog Ortega sitt tredje 1:a pris på spår och blev därmed färdig spårchampion. Grattis,

Pernilla! Nu är det bara att invänta 2-årsdagen i augusti för att försöka få honom som utställningschampion.
Och till vintern hägrar en tredje titel om det går bra på jakten. Hej och hå!
020518
Ingen lycka i Österbybruk
Det var idag, på utställningen i Österbybruk, som Milton skulle ta sitt tredje cert och bli champion. Men tyvärr
hade pälsen blivit alldeles för lång, så det slutade med en 2:a. Och likadant gick det för Prillan, fast där var
det höglöpning som ställde till det hela.
En tråkig nyhet är att P-kullens pappa, Dovras Leif-Egon, häromdagen blev ihjälbiten av en lösspringande
hund utan ägare i närheten.
020517
Skogen var för spännande för Quantas
Quantas startade i öppen klass på spårprov på fredagen, men nu gick det inte alls. Trots bra resultat på
träning fick han nu stora problem i vinklarna, och det tycktes som att den nya skogen var alldeles för
intressant. Men det är bara att komma igen. Heja, Marika!
020512
Lyckat spårprov för Zelmaashundar
Ett gäng Zelmaashundar har deltagit i Östsvenska Taxklubbens spårprov i Stockholmstrakten under den
gångna veckan. I anlagsklass klarade sig Nelson, Prillan och Quando med godkänt, varav de två sistnämnda
med 42 poäng. Och i öppen klass erövrade Ben Bella och Joker 1:a pris, Livia 2:a pris och Orvar 3:e pris.
Jag återkommer med rapport om någon av hundarna får vandringspris.
020512
Utställningsframgångar i norr
Några hundar från min "Pite-filial" har varit i elden på utställning i dagarna två. På lördagen i Skellefteå, där
Elisabeth Rennerfelt dömde, och på söndagen i Piteå för Åke Sjöström. Jazzas son Astor tog cert båda
dagarna, så nu är han fullcertad och behöver bara ett förstapris på spår för att bli champion. Quassio fick en
2:a på lördagen, men 1:a med hp i juniorklass på söndagen. Grattis Eva och Fia!
020511
Nytillskott från Mikkels kennel
Nu är det klart att jag köper en tikvalp från Mikkels
kennel. Det är Mikkels Märian efter SUgCh Mikkels
Magnus och TyskCh Xandra vom schwarzen Moor.
Hon är nu åtta veckor, men det kommer att dröja
ännu ett tag innan jag kan ta hem henne eftersom
Jessie har småvalpar. Men namnet är redan klart hon ska kallas Freja.

Mikkels Märian vid 7 veckors ålder.

020505
Ortega provvinnare på spår
På söndagen startade Ortega på spårprov i Södermanlands Taxklubb, och där fick han 1:a pris i öppen klass
och vandringspris som provets bästa tax.
På utställningen i Skara fick idag Perón nöja sig med en slät 1:a i jaktklassen, där han blev trea. Brodern
Poker ställdes samtidigt ut i Finsta, där han fick ett 2:a pris i jaktklass. Även Heja fick nöja sig med en 2:a i
jaktklass, medan hennes son Fäbodarnas Rasmus, som ännu är junior, blev BIR och BIS-2. Grattis, Ulla!
Och denna dag firar Sixten, som nu är äldsten hemma hos mig, och hans kvarvarande bröder Balder och
Bister sin 11-årsdag. Som vanligt blir det köttfärstårta med leverpastej.
Under denna vecka startar ett antal Zelmaashundar på spårprov. Rapport kommer efter avslutat prov.
020504
Perón Best in Show
När Värmlands Taxklubb på lördagen anordnade Taxens dag i Trossnäs blev Perón BIR och BIS på den

inofficella utställningen. Domare var Ulf Wall. Grattis, Bengt!
020427
Perón tog andra raka certet
På utställningen i Västerås på lördagen erövrade Perón sitt andra cert när han blev tvåa i jaktklassen, och
sedan fyra bästa hane. Domare var Torbjörn Granheim. Grattis, Bengt! Nu blir väntan lång tills det lönar sig
med ett tredje cert eftersom Perón inte blir två år förrän i december.
020422
Jazza och Quassio i Narvik
Under helgen deltog Piteå-Eva med Jazza och Quassio, samt Jazzas son Astor, på den stora utställningen i
Narvik. Alla tre fick 1:a pris, och Quassio debuterade nu i juniorklass med ett hp och lysande kritik. Nu
behöver han bara växa till sig lite, den unge slyngeln, så kan han gå långt.
020420
Prillans första cert
På utställningen i Sollentuna på lördagen blev Prillan trea i jaktklassen med cert, och hon blev sedan femma
bästa tik. Dessutom erövrade hon Bockskallet's VP som bästa drevprovsmeriterade tax.
Med var också Raisa och Ramiro, som var och en blev 1:a i valpklass 4-6 mån, men utan hp. Nelson fick 1:a
i öppen klass, medan Orvar och Nikita fick nöja sig med 2:a pris i jaktklass idag eftersom ingen av dem
tyckte att det var något kul att visa upp sig.
020415
Jessies valpar födda
Den 15 april födde Jessie sin valpkull, som bestod av fem valpar. Men än en gång slog oturen till, så två tikar
var döda vid födseln. Så nu återstår tre hanar, men de ser mycket friska och fina ut. Två är helt säkert
viltfärgade och den tredje är möjligen svart med röda tecken.
020406
Valpträff med R-kullen
På lördagen var det dags för valpträff i Trolldalen
med spårträning för valparna i R-kullen, Raisa
(Cassi) och Ramiro (Olle). De är nu snart fem
månader och tyckte förstås att det var jättekul att
träffas igen. Mamma Ayla (Skruttan) var också med.
Båda valparna tände direkt på det här med spårning
och klarade det korta spåret galant, och stoltheten
när de vandrade tillbaka med skanken i munnen gick
inte att ta miste på.

En härlig dag i vårsolens sken på Lidingö. Fr v Elisabet Korn med
Raisa, Maria Bergvik med Ayla, Fia och Per Ericsson med Ramiro.

020330
Arja är död
På långfredagen tvingades jag fatta det hemska
beslut, som vi hundägare till slut måste göra. Arja
hade levt med hjärtbesvär sedan i september, men
till slut gick det inte. Några dagar innan hon skulle ha
fyllt 13 år slutade sålunda hennes dagar.
Att mista en älskad hund är alltid fasansfullt. Att
mista Arja känns värre än så. En bussigare och mer
arbetsvillig kompis går knappt att få. Jag har alltid
kallat henne taxarnas Pippi Långstrump - världens
starkaste taxflicka. Och från att ha varit en vild busig
möbelmarodör i ungdomen utvecklades hon till en
klok och pålitlig gammal dam.
Tre fina valpkullar fick hon, och nu firar hennes
barnbarn och barnbarnsbarn triumfer på utställningar
och i skogen. Själv var hon den oöverträffade
spårhunden, med otaliga 1:a pris på spårprov,

SUgvCh SVCh Zelmaas Arja

hederspris och vandringspris med tredjeplatsen på
SM 1999 som en riktig höjdpunkt. Så sent som i
september var hon en av de tre bästa på spårprovet,
och gjorde där en helt otrolig prestation. För några år
sedan fick hon också prova på grytprov och blev
provvinnare med väl godkänt, och dessutom
godkänd eftersökshund gryt. Och i augusti blev hon
BIR-veteran på utställning, där hon återigen fick visa
hur roligt hon tyckte det var att gå i ringen.
Här hemma blir det tomt eftersom Arja var den givna
medelpunkten bland mina hundar. Sixten och Jessie
kommer att sakna sin mamma respektive mormor.
Tack Arja för alla fina år!
020330
Ortega tog tredje raka certet
På utställningen i Sollentuna på påskafton tog Ortega sitt tredje raka cert och slutade som fjärde bästa hane.
BIR blev för övrigt hans far, Eiarö Zylvester. Nu får dock Ortega vänta till augusti och 2-årsdagen innan han
kan bli champion. Grattis, Pernilla! Även Prillan deltog på utställningen och fick 1:a pris i jaktklass, medan
brorsan Pinoccio, som kommit över från Finland, fick nöja sig med ett 2:a pris i jaktklass.
020324
Pinoccio trea på grytprov
Pinoccio (som kallas Piki) startade på lördagen på grytprov i finska Paimio, och han klarade debuten på
bästa sätt. Han fick B42 och blev provets tredje bästa hund. Grattis, Tapani! Det ska bli roligt att ses på
Sollentunautställningen i påsk.
020313
Primo har blivit pappa
I Norge har Primo blivit pappa till sex valpar, tre hanar och tre tikar, på Wojtek's kennel. Mamman heter
Schiva, och är i likhet med Primo en duktig jakthund. Egentligen var det nio valpar, men tre klarade sig inte.
020310
Ortega och Perón tog cert
På utställningen i Köping på söndagen blev det
snudd på storslam för Zelmaashundarna. Ortega och
Perón placerade sig som etta respektive tvåa i
jaktklassen och fick cert båda två. Ortega blev sedan
tvåa bästa hane medan Perón blev reserv. Domare
var Hans Almgren. Grattis, Pernilla och Bengt!

Bengt Byberg med Perón (Micko) och Pernilla Pantzar med Ortega
(Sigge).

020217
Guldglitter över kenneln på årsmötet
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte på söndagen fick jag motta Svenska Taxklubbens bruksuppfödarpris i
guld. Dessutom fick några hundar utmärkelser för prestationer under året. Fatima tog återigen hem Zelmaas
VP som årets bästa avelstik, och Arja fick en ny inteckning i Veteranpokalen för höstens spårprov. Arja och
Joker fick också ta emot hederspris för höstens spårprov, och Joker fick dessutom ett hederspris för vårens
grytanlagsprov. Dessutom delades championpokaler ut till Ayla-Zelmaas, Leo och Livia för att de under året
erövrat championat.

020211
Jessie parad
Nu har Jessie parats med SUdCh SJdCh Rihagen's
Buster (bilden), och går det som det ska blir det
valpar omkring den 16 april, leveransklara omkring
den 11 juni. Det blir Jessies tredje kull, och hittills har
hon fått väldigt fina valpar. Och Buster fick
vandringspris som bästa bruksavelshane under år
2001 i Västmanlands Taxklubb.

020209
Quando BIR på utställning
På en inofficiell utställning i Sollentuna på lördagen blev Quando (Fjodor) BIR och BIG-3 för domaren CarlJohan Adlercreutz. Hade han dessutom haft lite mer ringvana och inte busat så mycket hade han fått en
ännu mer framskjuten placering, men grattis ändå, Helen!
020203
Ortega tog cert i Näshulta
På utställningen i Näshulta på söndagen tog Ortega sitt första cert och blev 2:a bästa hane. Grattis, Pernilla!
Prillan fick en 1:a i juniorklass, medan syrran Peggy fick nöja sig med en 2:a.
020203
Klart med bruksuppfödarpris i guld
Zelmaas kennel har tilldelats bruksuppfödarpris i guld och jag kommer att få motta detta i samband med
Östsvenska Taxklubbens årsmöte om några veckor. Tack alla valpköpare som bidragit till detta!
020123
Milton tog andra drevettan
Milton startade idag på särskilt drevprov och lyckades ta sin andra 1:a, nu med 46 poäng rå. Till hösten
hoppas vi han tar den tredje, och under våren förhoppningsvis också tredje certet. Heja, Björn!
020121
Prillan och Peggy på drevprov
Kullsyskonen Peggy och Prillan har startat på särskilt drevprov. Prillan startade i Österbybruk på söndagen,
och Peggy i Bogesund på måndagen. Men det var fortfarande lite för mycket snö i markerna, så de fick inte
riktigt till det någon av dem, så det slutade med 3:e pris för båda denna gång.
020105
Quirino först ut på det nya året
Quirino, som kallas Remus, kom från Norge till Göteborg för att debutera på utställning. Han skötte sig med
den äran, men det räckte inte till mer än ett 2:a pris i juniorklass på grund av övermogen päls. Kritiken för
övrigt var dock bra, så det är bara att komma igen. Domare var Ewa Nielsen.

