Aktuellt 2004
041223
Nu tar vi julledigt
Jag vill önska alla mina besökare på hemsidan en trevlig jul- och nyårshelg. Jag kan också berätta att
Jessies valpar växer och frodas, och att Prillan verkar vara dräktig.
Nu blir det inga nyheter här på några veckor eftersom webbmastern Tobias Heldt ger sig iväg på en
välförtjänt semesterresa. Jag passar samtidigt på att tacka Tobias för hjälpen med alla snabba uppdateringar
under året.
041213
Städning på sajten
Nu har jag städat lite på sidorna Pappor och Länkar, så att uppgifterna om hanhundarna är lite mer aktuella,
och så har jag lagt till några nya länkar.
041208
Valparna har fått en egen sida
Nu finns en egen sida för valparna i V-kullen, och valparnas pappa Ellensborg’s Jolo har också fått sin egen
sida.
041207
Jessies valpar födda
Igår kväll födde Jessie fem valpar, en hane och fyra tikar. Allt gick bra, och valparna är huvudsakligen mörkt
viltfärgade. Det roliga är att det nu blev så många tikar med tanke på att Jessie i sina fyra tidigare kullar bara
fått två tikar.
041124
Prillan parad
Prillan har idag parats med SJdCh FINJdCh SVCh Söderbergets Hjalle, och blir det valpar kommer de att
födas i slutet av januari. Dessa valpar kommer i första hand att säljas till jägare med hunden som
familjehund.
041120
Pinoccio nu nordisk jaktchampion!
Pinoccio med husse Tapani har begett sig till Norge för att pröva lyckan på drevprov. På gårdagens
internationella prov hade de otur och det blev bara en 3:a. Men så startade de idag igen på ett särskilt
drevprov, och nu gick det bättre. Det blev en 1:a med 50 poäng, vilket innebär att Pinoccio nu är nordisk
drevchampion. Grattis, Tapani!
041114
Uscilla klarade spårprovet
8 månader gamla Uscilla, som kallas Cilla, startade idag på spårprov i Ösmo och blev godkänd i anlagsklass
med 40 poäng. Domare var Lotta Tamm. Grattis, Patrik!
041114
R-kullen tre år
Idag fyller Raisa och Ramiro tre år, och vi gratulerar. Så här gulliga var de vid sju veckors ålder.

041113
Torstens första jaktbyte
Idag sköts det första rådjuret för Torsten på Åland. Han skötte sig alldeles utmärkt, berättar en nöjd husse
Yngve.
041106
Quassio BIS i Piteå
På en inofficiell utställning med 120 hundar i Piteå blev idag Quassio (Bosse) Best in Show. Domare var
Staffan Göransson. Grattis till matte Fia, som visade upp hunden så förtjänstfullt, och det är också hon som
tagit bilden på sin vinnarhund.

041105
T-kullen 1 år
Idag fyller Tarja och Torsten ett år. Och om en månad lär de få småsyskon, för nu vet jag säkert att mamma
Jessie är dräktig, och hon beräknas valpa omkring den 4 december.
041104
D-kullen 12 år
Idag fyller Deja och Dexter tolv år. Vi lyfter på hatten och grattar, samtidigt som vi skänker en tanke åt Darja
och Dayan, som inte längre finns kvar.
041031
Pinoccio drevprovsvinnare – igen!
På dagens drevprov i Nakkila blev Pinoccio provets bästa hund med 1:a pris på 82,17 poäng och hp. Provet
var en uttagstävling till västra zoonens mästerskap och uttagning till finska mästerskapet, och eftersom han
gick vidare får han starta nästa lördag i Pihtipudas. På bilden syns Pinoccio med prispokalen, som han
erövrade. Grattis, Tapani!

041015
Pinoccio tog sjunde raka drevettan
Pinoccio startade den 2 oktober på drevprov i Punkalaidun och fick åter ett förstapris, denna gång på 79,33
poäng, vilket inte riktigt räckte till ett hp (gränsen går vid 80 poäng). Han blev provets näst bästa hund, och

eftersom det var en uttagningstävling till västra kenneldistriktens drevmästerskap blev han uttagen, och får
fortsätta att tävla om att bli uttagen till finska mästerskapstävlingen. Heja, Tapani!
041010
Wilma fick vandringspris på spårprovet
Nu först, två veckor efter priskollegiet för Östsvenska Taxklubbens spårprov, har jag fått veta att Fäbodarnas
S Zelmaasdotter (Wilma) erövrat en inteckning i vandringspriset Qias MP till bästa junior eller unghund på
höstens spårprov, med 1:a pris i öppen klass.
041009
Nizze och Urax glänste i Gnesta
På dagens utställning i Gnesta blev Urax BIS-valp i klassen 6-9 mån. Kullsystern Unnie blev 2:a i tikklassen
men utan hp. Nizze vann jaktklassen med cert och blev tvåa bästa hane. Kullsyskonen Torsten och Tarja
fick 1:a i juniorklass, där de blev tvåa respektive trea, och Ortega blev fyra i championklassen. Domare var
Inger Boström.
041003
Jessie parad
Jessie har parats med den stilige och segerrike SUvCh SVCh SV-2003 Ellensborg’s Jolo (bilden intill), och
blir det valpar väntas de omkring den 5 december. Det blir i så fall Jessies femte och sista kull, och med
tanke på hur fina hennes tidigare avkommor blivit bör det här bli riktiga klenoder.

040926
Olga får vänta på spårchampionatet
Idag startade Olga på spårprov på Ekerö, och tanken var att hon skulle ta sin tredje 1:a. Men en viltstörning
förstörde chanserna till det, så det blev ett 2:a pris. Men Britten och Olga kommer igen nästa år.
040925
Torsten 2:a bästa hane på Åland
På dagens utställning i Mariehamn debuterade Torsten i juniorklassen, som han vann med ck, och han
slutade sedan som tvåa bästa hane, tio månader gammal. Grattis, Ann och Yngve! Domare var Nina
Karlsdotter.
040925
Jessie fick 1:a på spårprov
Idag var det dags för Jessie och Ben Bella/Sixten att starta på spårprov i Ösmo. Jessie skötte sig med den
äran och fick 1:a pris, medan farbror Sixten fick en viltstörning i början, vilket gjorde honom något
okoncentrerad. Men det blev ändå ett 2:a pris för honom, och trots att han numera är 13 ½ år får han
fortfarande anmärkning på ett alltför högt tempo. Domare var Lotta Jansson-Tamm.
040924
Wilma fick 1:a på spårprov
Idag startade Fäbodarnas S Zelmaasdotter/Wilma på spårprov på Ekerö, och där gjorde hon sitt bästa
spårande någonsin. Det lutade länge åt full pott och hp, men en mindre tappt i en vinkel drog ner poängen.
Hon fick nu 1:a ökl med 37 poäng, och det är bra så. Även Tarja startade, men hon fick viltstörning direkt vid
spårstart, och sen var den dagen förstörd, för hon blev helt blockerad av viltkänningen. Domare var Charlotte
Jacobsson.

040922
Nikita missade på spårprovet
Nikita/Skorpan startade igår på spårprov på Ekerö, men den här gången gick det inte alls, så provet bröts.
Men Peter och Skorpan kommer igen. Domare var Håkan Sjöberg.
040920
Unnie debuterade på spårprov
Idag startade Unnie/Kajsa, sex månader, på sitt första spårprov. Det gick riktigt bra, men en långvarig tappt i
en vinkel gjorde att hon inte blev godkänd i anlagsklass denna gång. Men Kajsa och husse Ulf kommer snart
igen.
040919
Orvar fick 2:a på spårprov
Östsvenska Taxklubbens ordinarie höstspårprov har nu inletts, och först ut av Zelmaashundarna var Orvar,
som idag startade på Ekerö. Siktet var inställt på att ta den tredje raka ettan, men viltstörning och en tappt
för mycket förstörde de planerna, och det slutade med ett andra pris. Domare var Bertil Larson.
040913
Pinoccio segrade på drevprov
Den 11 september startade Pinoccio på drevprov i Sauvo, där han blev provets bästa hund med 1:a hp och
91 poäng av 100 möjliga. Inte illa med tanke på förhållandena som rådde, 20 plusgrader och torrt i
markerna. Pinoccio har nu tagit sex drevettor, varav två med hp, på sina sju sista drevprov. Grattis, Tapani!
Han har också blivit uttagen som klubbens representant till tävlingen om Europapokalen i Italien, en tävling
som innehåller drevprov, lydnadsprov, apporteringsprov och grytprov. Hunden behöver inte delta i alla
proven, men om den gör det räknas alla poängen ihop, vilket innebär att det är en tävling som kräver
mångsidighet och samarbete mellan hund och förare i varierande situationer. Tävlingen är öppen för alla
drivande raser från de europeiska länderna. Förra året gick tävlingen i Frankrike, och då segrade en finsk
beagle före några franska kortdrivande hundar.
Tyvärr kunde husse Tapani Hollming inte komma iväg med så kort varsel denna gång, men räknar med att
kunna delta nästa höst istället.
040912
Quantas enda glädjeämnet i Härjarö
På dagens spårprov i Härjarö fick Quantas (Zakke) en 1:a i öppen klass. Men sen var det slut på fina resultat
för Zelmaashundar. Alla de fyra jag startade (Ben Bella, Jessie, Fäbodarnas S Zelmaasdotter och Tarja) fick
problem med torkan i spåret och fick bryta. Det är nog första gången jag åker hem med fyra nollor i bagaget.
040909
Nya Pinocciovalpar födda
Den 5 september blev Pinoccio pappa igen. Denna gång blev det fyra hanar och två tikar i kullen, som har
Lowleg Kely Kely till mamma. Så just nu har Pinoccio 45 avkommor.
040905
Freja fick slät 1:a i Sandviken
På dagens utställning i Högbo Bruk fick Freja (Mikkels Märian) en 1:a i jaktklass i tuff konkurrens, och hon
hamnade på reservplats. Det delades ut fyra cert, så hon blev precis utan. Domare var Frank Kristiansen.
040831
Quirino klarade spårprovet
Quirino, som kallas Remus, klarade idag anlagsspår med godkänt på 37 poäng i Västsvenska Taxklubben.
Grattis, Katarina!
040828
Valpträff på Ulriksdal
Idag var det utställning vid Ulriksdals slott, och sex av Frejas (Mikkels Märian) sju valpar deltog i klassen 4-6
mån. Och alla sex fick hederspris med fin kritik! Bland hanvalparna blev Urax 1:a och Umberto 3:a, och Urax
blev sedan BIM-valp. Tikvalparna var hela tio stycken i klassen, och jag har inte full koll på placeringarna.
Domare för valparna var Per Rönåsbråten. På bilden intill syns alla sex tillsammans med mamma Freja.
Men det fanns fler Zelmaashundar på utställningen. Kullsyskonen Orvar och Olga fick varsin 2:a i jaktklass.

Tarja fick denna gång nöja sig med en 2:a i juniorklass, medan Simson debuterade på utställning med att bli
1:a i öppen klass, och det var snuddande nära ett ck för honom. Freja fick en 1:a i jaktklass, men blev sedan
oplacerad i konkurrensen. Härja blev tvåa i veteranklass med hp, och Prillan vann championklassen med ck
och blev sedan 6:a bästa tik. Hon tog återigen hem vandringspriset Bockskallets VP som bästa
drevmeriterade hund. Domare var Svein Nordang.

040827
Pinoccio pappa igen
Den 25 augusti föddes ännu en kull efter Pinoccio. Det var Kirsikkamäen Geisha som nedkom med fem
hanar och tre tikar, och därmed har Pinoccio nu 40 valpar efter sig i Finland. Dessutom är ett par tikar på
gång med fler valpar.
040815
Prillan fick R-cacib i Nyköping
På dagens utställning i Nyköping blev Prillan tvåa i championklass med ck, och hon blev sedan trea bästa tik
med reserv-cacib. Det ville sig inte heller idag för Freja (Mikkels Märian), som även denna gång fick nöja sig
med en 2:a i jaktklass. Domare var Catharina Linde-Forsberg.
040814
Dagens resultat från Norrköping
På utställningen i Norrköping på lördagen debuterade Tarja i juniorklass, och hon fick 1:a hp och blev tvåa i
konkurrensen. Halvbrorsan Salvador fick en 2:a i jaktklass, och det fick även Freja (Mikkels Märian), medan
Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) fick en 1:a och blev reserv i konkurrensen. Freja deltog i Mikkels
kennels uppfödargrupp, som fick hp och blev bästa grupp. Domare var Carl-Gunnar Stafberg.
040725
Perón i Ransäter
Perón ställdes idag ut i Ransäter, där han blev fyra i championklassen, dock utan ck. Domare var Bertil
Lundgren.
040723
Underbare Nelson förolyckad
Nelson drunknade i måndags i en felaktigt övertäckt swimmingpool, där han fastnade som i en fälla. Store,
vackre Nelson var en underbar hund på alla sätt och han hade en alldeles särskild plats i mitt hjärta.
Meningen var att han skulle paras med Freja, men nu blev det aldrig så. Jag sörjer med hela familjen
Brandberg.

040715
Fler nya bilder
Nu finns också nya bilder inlagda på Zelmaas Prillan och Mikkels Märian under Avelstikar.
040714
Nya bilder på Wilma och Tarja
Nya bilder utlagda under Avelstikar för Fäbodarnas S Zelmaasdotter och Zelmaas Tarja.
040711
Wilma tog första certet
Idag var vi på utställning i Alfta. Fäbodarnas S Zelmaasdotter (Wilma) blev tvåa i jaktklassen och erövrade
sitt första cert, och sedan blev hon trea bästa tik. Tarja fick hp i valpklass och blev BIM-valp. Farbror Sixten,
13 år, charmade domaren med sin lyckliga utstrålning (”åh, vad kul att jag också fick vara med”) och fick hp i
veteranklass och blev därmed BIR-veteran. Och Jessie blev bästa championtik med ck, men slutade
oplacerad i bästa tik. Domare var Lennart Davidsson.
040630
Iver är död
Idag dog Iver i en hjärtsjukdom, endast lite drygt sju år gammal. Iver, som kallades Bamse, var en duktig
jakthund och han sörjs av familjen Vårdemark. Jag känner med er i denna stund.

040624
Nya valpar för Pinoccio
Igår föddes ännu en kull i Finland efter Pinoccio. Det blev fyra tikar och en hane, och mamma är
Seidemann's Skakk. I och med denna kull har Pinoccio nu 32 valpar efter sig.
040617
Pinoccio pappa igen
Idag fick Pinoccio fem nya avkommor i Finland. Mamma är Barliskogens Binna, och det blev fyra hanar och
en tik. Till midsommar väntas ännu en kull.

040617
Sacco på spårprov
Sacco startade idag på ett rörligt spårprov i Uppland för Åke Grydén. Men skogen var full av färska viltslag,
som var intressantare än spåret, så det blev inget pris. Men roligt hade han, och han kommer igen.
040608
Prillan gick tom
Det blir tyvärr inga valpar till helgen, utan Prillan har visat sig gå tom. Så nu blir det inga valpar förrän till
hösten, och då är det Jessie först ut.
040606
Torsten BIM-valp i Mariehamn
Torsten debuterade idag på utställning i Mariehamn, där han fick hp i valpklass 6-9 månader och blev BIMvalp. Domare var Ursula Nielsen. Grattis, Yngve och Ann!
040605
Första Zelmaasvalpen död
I tordags, den 3 juni, dog Albin vid en ålder av drygt 15 år. Han var den förstfödde av alla mina valpar och
hade mycket bråttom ut. Mitt i morgonrusningen på Valhallavägen föddes han i framsätet på min bil, och
varje gång jag kör förbi Östra Station tänker jag på Albin. Och nu är han borta, liksom alla sina kullsyskon.
Det känns konstigt.

040604
Tredje bruksuppfödarepriset till kenneln
Zelmaas kennel har fått sitt tredje bruksuppfödarepris från Svenska Kennelklubben. De hundar som var med
på detta pris var Fritzi, Fixa, Mirja, Ortega, Perón, Pinoccio, Prillan, Quantas och Quassio. Ni som är ägare
till dessa hundar är alltså delaktiga i priset.
040601
Pinoccio pappa igen
Den 28 maj blev Pinoccio på nytt pappa till en kull på fem valpar, 2 + 3. Mamma är Olpesa RP Aila, som
tidigare haft en kull med Pinoccio, och eftersom de valparna visat mycket bra jakt upprepades
kombinationen.
Pinoccio ställdes för övrigt också ut i lördags i Rauma för Kirsti Lummelampi och fick en 1:a i jaktklass.
040531
H-kullen blir åtta år
Idag fyller Herman, Hillman, Heja (Bixi) och Härja (Tintin) åtta år. Vi säger grattis till alla fyra.
040530
Inga höjdarresultat i Österbybruk
På söndagen ställde vi ut i Österbybruk för domaren Lars West. Tarja blev tvåa i valpklass, Nelson fick en
slät 1:a och blev tvåa i jaktklass, och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) debuterade i jaktklass med en
slät 1:a, och hon hamnade på reservplats. Bra var i alla fall att hon fick omdömet ”utmärkt typ”.

040529
C-kullen fyller 13 år
Idag kan Camillo (Calle) och Castro (Linus), som är de enda kvarvarande ur C-kullen, fira sin 13-årsdag. Vi
bockar och hurrar!
040522
Mor och dotter lyckades i Gimo
På spårprovet i Gimo idag fick Jessie 42 poäng och hederspris, och blev med det provets näst bästa hund.
Hennes dotter Tarja fick också 42 poäng i anlagsklass och blev därmed bästa anlagshund. Tyvärr finns inget
vandringspris till bästa hund i anlagsklass, så nu har jag planer på att skänka ett sådant. Sixten gick som
vanligt mycket bra, men höll på lite för länge vid återgångsvinkeln, så det blev ånyo ett andrapris för honom.
Och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) virrade till det så jag fick återföra henne ett par gånger, så det
blev ett tredjepris än en gång. Domare för öppenklasshundarna var Johan Blom, och för Tarja i anlagsklass
Maria Johansson.
040516
Tarja BIM-valp på Taxens dag
När Östsvenska Taxklubben idag anordnade Taxens dag på Lida blev Tarja bästa tikvalp totalt. Wilma
(Fäbodarnas S Zelmaasdotter) fick hp, men blev oplacerad bland de vuxna tikarna, och Freja fick 1:a i
veteranklass. Elisabeth Rennerfelt dömde.
I Piteå ställdes Jazza ut för Anders Cederström och fick 1:a med hp i veteranklass, och hon blev också BIRveteran.
040514
Orvar uttagen till SM
På Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov blev Orvar en av provets bästa hundar, och eftersom han
även hade ett bra resultat på höstprovet blev han uttagen att representera klubben på Viltspår-SM, som
avgörs i Södermanland i slutet av juli. Grattis, Agneta!
040509
Ingen större lycka på spårprovet
Idag debuterade Tarja på spårprov i Haninge, men lyckades inte bli godkänd i anlagsklass. Det gick lite för
långsamt, så hon klarade inte tiden. Och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter), som för första gången gick i
öppen klass, lyckades inte mycket bättre hon. Där gick det fort men fel, så med viss möda lyckades hon ta
sig igenom till ett tredje pris. Domare var Kent Andersson.
040508
Jazza BIS-fyra i Piteå
Jazza (Kajsa) ställde på lördagen upp i en inofficiell utställning utanför Piteå, och det gick så bra att den
nyblivna veteranen slutade som BIR och BIS-fyra. Grattis, Eva!
040507
Valparna levererade
Nu har Frejas valpar i U-kullen flyttat till sina nya hem, och det ser ut att ha gått prima. Samtidigt kan
konstateras att Prillan verkar dräktig, och ska nedkomma med valpar omkring den 13 juni.
040505
Sixten 13 år
Idag fyller Sixten och hans ende kvarvarande kullbror 13 år. Här hemma har Sixten blivit sedvanligt avfirad
med köttfärs- och leverpastejtårta, och den tog förstås slut i ett nafs.

040501
Orvar fick hp på spårprov
Idag startade Orvar på spårprov på Ekerö för Håkan Sjöberg, och han skötte sig helt lysande och gick till ett
1:a pris med 42 poäng och hederspris. Grattis, Agneta!
Själv startade jag i Haninge med Sixten och Jessie för domaren Kent Andersson, men det gick inte fullt lika
bra. Båda fick nöja sig med 2:a pris, och i Sixtens fall var det mitt eget sjabbel som gjorde att han inte fick
bättre resultat. Så där försvann chansen till SM-uttagning, tyvärr.
040430
Catja är död
Idag tog sagan om Catja slut, några veckor innan hon skulle ha fyllt 13 år. Men hennes hjärta orkade inte
längre. Catja, eller Cindy, som hon kallades, var något av en medelpunkt hos familjen Carlsson och hon
kommer att bli mycket saknad. Jag känner med er i denna stund.

040428
Valparna i lokaltidningen
Idag har Lidingö Tidning varit på besök och fotograferat valparna till ett bildreportage i kommande nummer.
Ungarna på dagiset här intill dök upp och lekte med valparna inför kameran så det stod härliga till.
040427
Pinoccio pappa igen
Den 23 april blev Pinoccio pappa till sex nya valpar, 3 + 3. Mamma är Peitschen Henna. Och några dagar
senare parade han Seidemann's Skakk, och ännu ett par damer väntar inom kort.
040426
Valparna filmade för TV4
Idag var det ett filmteam från TV4 hemma och filmade Freja och hennes valpar. Någon gång i höst kommer
inslaget i Djurhjälpen, som ska ha en serie om de olika hundraserna på tio-i-topplistan, där alltså
strävhårstaxen återfinns på femte plats. Det var inte helt lätt för filmarna att klara sina sladdar från sju vilda
valpar med vassa tänder, men jag tror att det kommer att bli ett bra inslag med fin reklam för taxen. Jag
kommer att informera här på hemsidan när jag vet vilket datum programmet visas.

040418
Kolla in Taxklubbens nya hemsida
Svenska Taxklubben har fått ny webbmaster och en uppsnyggad hemsida – väl värd ett besök. Och här på
R-kullens sida finns nu en ny bild på den bedårande Raisa.
Till sist en uppmaning till er som ställer frågor till mig genom gästboken: när ni inte fyller i någon epostadress kan jag inte svara er, hur gärna jag än vill. Det allra bästa är för övrigt om ni tar kontakt med mig
direkt, antingen via telefon eller e-post.
040412
Prillan är parad
Nu är Prillan parad med SU(dv)Ch SVCh Törnevallens Pavarotti. Blir det valpar bör de anlända omkring den
13 juni med beräknad leverans den 8 augusti.
040403
Tarja fick hp i utställningsdebuten
Tarja ställde idag upp i valpklass på Östsvenska Taxklubbens utställning på Älvsjömässan. Lite läskigt med
lokalen, tyckte hon, och hon var väl inte helt ringtränad. Men hon blev tvåa i konkurrensen 4-6 månader och
fick hp och en mycket fin kritik, som lovar gott för framtiden. Domare för valparna var Nina
Larsdotter.Fäbodarnas S Zelmaasdotter (Wilma) gick i juniorklass och fick en 1:a, och Prillan gick i
championklass, där hon blev trea med ck. Hon fick sedan ”som vanligt” inteckningar i två vandringspriser för
bästa drevmeriterade hund. Domare för de vuxna strävhåren var Ingrid Andersson.
040401
Nu tar vi lite påsklov
Webbmastern åker på semester, så nu blir det inga uppdateringar förrän efter påsk. Men här hemma är det
ingen semester med sju pigga valpar. Närmast på programmet står utställning för Prillan, Tarja och
Fäbodarnas S Zelmaasdotter på lördag, men det rapporterar jag om senare. Och den 7 april fyller Albin 15
år – den ende kvarvarande i min första kull. Grattis i förskott, Albin!

040329
Tarja har inlett spårkarriären
Nu när snön har smält bort har Tarja, som nu är snart fem månader, för första gången fått prova på att
spåra. Det gick galant, och när hon väl kom fram till klöven ville hon inte släppa den. Så det ska nog bli
debut på spårprov till våren. Det ligger för övrigt en ny bild ute på henne under Avelstikar – hon är mamma
Jessie upp i dagen.
040324
Casper är död
Casper gick till hundhimlen den 10 mars sedan han fått en växande tumör i en tass. Casper, som kallades
Ludde, var en älskad familjemedlem hos familjen Enbergh i Saltsjöbaden och var enligt dem ”världens bästa
hund”. Han skulle snart ha fyllt 13 år.

040321
I- och J-kullen 7 år
Idag fyller hundarna i J-kullen sju år, och igår fyllde de i I-kullen också sju år. Så det är extra mycket firande
denna helg. Här hemma får Jessie som vanligt köttfärstårta med leverpastej. Grattis, alla!
040317
Sista chansen att beställa domarberättelser
Nu är det absolut sista möjligheten att Taxklubbens omtyckta domarberättelser ska gå i tryck. Det innebär en
utgåva med samtliga utställningsresultat (även SKK-utställningar) samt jaktprovsresultat för år 2003. Det
krävs minst tvåhundra beställningar för att självfinansiera den här verksamheten. Hittills har bara hälften av
dessa tvåhundra beställningar kommit in, trots att många skrev på listor för att de skulle finnas kvar.
Beställ därför redan idag genom att sätta in 300 kronor på Taxklubbens postgirokonto, 5 37 56-3. Märk
talongen med ”Domarberättelser” och skriv tydligt ditt namn och din adress.
040310
Freja fick sju valpar
Ikväll födde Freja sina valpar, och det gick i flygande fläng. Under loppet av 1 timme och 45 minuter födde
hon sju valpar, och resultatet blev fem tikar och två hanar. Inte dåligt av en förstföderska, och hon sköter
sina valpar exemplariskt. Pappa till valparna är IntoNordoFINUgCh,NUJgCh,NordV-02 Revestreken’s Frikk.
På bilden intill ses Freja med sina nyfödda valpar.

040306
Uppror bland uppfödare mot RAS-beslut
Det jäser i leden bland taxuppfödare sedan Svenska Taxklubbens huvudstyrelse fattat beslut om
handlingsplan för avel inom RAS (rasspecifik avelsstrategi för tax) – utan att först förankra den bland
klubbens medlemmar och uppfödare. Planen skulle kunna kullkasta dagens avel med förödande resultat,
och det har föranlett många lokalklubbar och enskilda uppfödare att skriva till huvudstyrelsen. I samråd med
några andra uppfödare har jag författat en skrivelse, som fått många landet runt att skriva under på. Klicka
på länken för att läsa dokumentet. Protestskrivelse.pdf
040229
Nya parningar för Pinoccio
Pinoccio fortsätter ta emot dambesök i strid ström. Nu i veckan var det Peitschen Henna som lyckliggjordes,
och ytterligare tre tikar väntas de närmaste veckorna.
040221
Storslam i priser
När Östsvenska Taxklubben idag höll sitt årsmöte fick kenneln och dess hundar motta en hel del priser.

POÄNGPRISER: Zelmaas Vp till bästa avelstik gick till Jessie, som nu blir den tredje tiken i rakt nedstigande
led som erhåller en inteckning. Både mamma Fatima och mormor Arja har tidigare fått det. Prillan fick Lisas
Skål som Årets hund och Bockskallets Vp som Årets hund på Östsvenskas tävlingar.
VANDRINGSPRISER: Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) fick inteckning i Jan Åkerbergs Vp som bästa
tax i anlagsklass på spårprov, och Sixten (Ben Bella) fick Veteranpokalen, som bästa veteran på höstens
spårprov, och dessutom Bussahagens Vp, som bästa hund sammanlagt på vårens och höstens spårprov.
Veteranpokalen erövrades nu för alltid eftersom jag tidigare fått tre inteckningar med Sixtens mamma Arja.
CHAMPIONPRISER: Pinoccio (drevchampionat), Prillan (utställnings- och drevchampionat), Quando
(utställningschampionat) samt Freja/Mikkels Märian (spårchampionat).
HEDERSPRISER: Sixten fick motta två hederspriser från vårens och höstens spårprov.
AVELSPRIS: Jessie fick bruksavelspris i brons.
UPPFÖDARPRIS: Kenneln fick motta jakthundsuppfödarpris i guld högre valör – så högt man kan komma.
Hundarna som bidragit till detta pris är följande:
Albin, Alfons, Arja, Ben Bella, Bernice, Bister, Bore, Camillo, Darja, Deja, Dexter, Evita, Fatima, Fidel, Fixa,
Fritzi, Gruffa, Heja, Herman, Härja, Ina, Irja, Jazza, Jeltsin, Jessie, Joker, Khadaffi, Lennon, Leo, Leonid,
Livia, Love, Mandela, Meja, Milton, Mirja, Munter, Nelson, Nikita, Nizze, Olga, Ortega, Orvar, Peggy, Pelé,
Perón, Pinoccio, Poker, Prillan, Quando, Quantas, Quassio, Raisa, Ramiro, Sacco och Salvador.
Tack alla valpköpare som gjort detta möjligt!
040207
Årets första utställning
Årets utställningssäsong inleddes idag i Näshulta. Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) debuterade i
juniorklass med ett 1:a pris, medan Freja (Mikkels Märian) idag fick nöja sig med en 2:a i jaktklassen. Prillan
blev tvåa i championklassen med ck och hon slutade som fjärde bästa tik
040202
Pinoccio har haft dambesök
Pinoccio är just nu väldigt i ropet i Finland. Idag hade han tiken Kirsikkamäen Fanni på besök för parning,
och om några dagar kommer även Kirsikkamäen Geisha i samma ärende. Och ägarna till fyra andra tikar har
också aviserat intresse. Avkommor från Pinoccios första kullar har visat mycket lovande takter på jakt, vilket
har bidragit till att han blivit så efterfrågad. Just nu är dock Pinoccio skadad efter att ha fått en tagg i ögat
under jakt och opererats för detta, men några problem att para har han dock inte.
040108
Freja parad
Freja (SVCh Mikkels Märian) har parats med IntoNordUgCh,NJgCh,NordV-02 Revestreken’s Frikk.
Resulterar det i valpar väntas dessa omkring den 11 mars, och de blir i så fall leveransklara omkring den 6
maj.
040103
Valparna i T-kullen har åkt
Tarja och Torsten har nu uppnått åtta veckor och har flyttat till sina nya hem. Torsten ska bli jakthund på
Åland, medan jag behåller Tarja som foderhund. Hon bor nu på Gärdet tillsammans med en annan
foderhund, Fäbodarnas S Zelmaasdotter (Wilma).
040102
Ögonlysta utan anmärkning
Idag har vi varit på ögonlysning i Arninge med några hundar, och det befanns att Nikita, Nizze, Prillan och
Mikkels Märian var utan anmärkning.

