
Balder är död | 2007-01-05
I dag dog Balder i en ålder av 15 år och 8 månader. Balder var en oerhört trevlig hund,
som älskade alla människor. Han sörjs av matte Gullan, och jag känner verkligen med
dig i denna stund. Nu finns bara min egen Sixten (Ben Bella) kvar från B-kullen, som var
min andra kull.

Winston Best in Zelmaas 2006 | 2007-01-14
Idag har Winston och husse Björn Simonsson fått ta emot pokalen BIZ 2006 som bästa
Zelmaashund under förra året. Winston fick sammanlagt 35 poäng genom cert på
utställning, 1:a hp på spårprov, viltspårchampionat samt 1:a på drev. Grattis!
Två blev kullsystern Wilda på 28 poäng, och trea Sacco på 27 poäng.
Nu är ett nytt pris uppsatt, BIZ 2007, så det är bara att vässa hundarna inför årets
tävlingssäsong!

Urax pappa igen | 2007-02-03
Idag nedkom Snickarn's Agnes i Skellefteå med sju valpar – en tik och sex hanar. Pappa
till kullen är Urax, som nu alltså blev pappa för tredje gången.

Jessie får bruksavelspris i guld | 2007-02-02
Nu är det klart att Jessie får Svenska Taxklubbens bruksavelspris i guld. Det får hon för
att hennes avkommor meriterat sig på utställning och jaktprov. De som bidragit till detta
pris är Nelson, Nikita, Nizze, Quando, Quantas, Quassio, Quirino, Sacco, Salvador, Tarja,
Varja, Viktor och Vittra. Jessie hälsar och tackar alla. Priset kommer att delas ut på
Östsvenska Taxklubbens årsmöte.
Jessie har tidigare även belönats med Svenska Kennelklubbens bruksavelspris.

Tarjas valpar födda | 2007-02-08
Tarja födde nu på morgonen under loppet av tre timmar sex valpar – fyra tikar och två
hanar. De är mörkt viltfärgade, eventuellt kan några av dem vara svarta med röda
tecken. Alla mår prima. Pappa till valparna är SJdCh FINJdCh Hussebuss Fantom.
Just denna dag skulle för övrigt min pappa ha fyllt 85 år, så valparnas val av födelsedag
får ses som en hommage till honom.

Vittra fick diplom | 2007-02-15
När Upplands Grythundklubb i kväll höll årsmöte utsågs Årets UGK-hund. Det blev en
tysk jaktterrier vid namn SJgfCH SJgsCH Jaktklippans Butterfly Flip. Men på delad
andraplats kom Vittra (delad med parson russell terrier SJgfCH SJgsCH SVCH Radagast
Bilbo). För detta fick hon ett diplom.

Zelmaas blev årets kennel | 2007-02-17
När Östsvenska Taxklubben idag höll sitt årsmöte var höjdpunkten förstås pris-
utdelningen. Och det blev riklig utdelning för kenneln och dess hundar. Poängpriserna
ÖsvTK:s poängpris för bästa kennel, och SvTK:s Jubileumsgryta för bästa spårkennel
tilldelades kenneln, och Winston fick Bockskallets Vp för bästa hund. Winston fick också
motta Arditos Vp (delat) för provets bästa hund på höstens spårprov, och Ben Bella fick
Julles Veteranpris och Veteranpokalen (delat) för vårens och höstens spårprov. Han fick
också ett hp för spårprov, liksom Jessie och Tarja. Jessie fick bruksavelspris i guld, och
Tarja, Vittra och Winston fick championpokaler. Se, det var ett riktigt guldregn!

Xantos inledde utställningssäsongen | 2007-02-19
Först ut på årets utställningar var Xantos (Dalton) som deltog i taxspecialen i Östersund
på söndagen. Han fick en 1:a i juniorklass och blev trea i konkurrensen. Domare var Eva
Jönsson.

Jazza är död | 2007-03-02
Idag dog Jazza, Kajsa kallad, sedan det visade sig att hon hade en obotlig tarmtumör.
Kajsa, som om bara några veckor skulle ha fyllt tio år, hade stora framgångar på



utställning med flera BIR och Cacib, och hon var medelpunkten hemma hos familjen
Wikström i Piteå. Kajsa var också mamma till min avelstik SVCh Tuvagårdens Ayla-
Zelmaas.

Urax son BIM-valp | 2007-03-11
På dagens utställning i Köping fick Urax son Ranbergens Anthus Hicks hp i valpklass 6-9
månader och blev sedan BIM-valp. Domare var Kenneth Edh.

Xantos på utställning i Borlänge | 2007-03-18
Idag ställdes Xantos ut i jaktklass för första gången, och det blev en 1:a. Utställningen
var i Borlänge, och domare var Ingrid Andersson.

Utställning i Skogås | 2007-03-24
Idag var det dags för årets första utställning för några av kennelns hundar när Öst-
svenska Taxklubben hade sin special i Skogås. Bäst gick det för Vittra, som debuterade i
championklass, där hon blev tvåa med ck, och hon blev sedan fyra bästa tik. Freja
(Mikkels Märian) ställdes ut för första gången på flera år, men tyckte inte det var kul och
hon fick en 2:a i jaktklass. Samma resultat blev det för hennes dotter Xilla. Även Winston
fick en 2:a i jaktklass och det var pälsen som ställde till det för honom. Domare var Bo
Wallin.

Vittra och Freja på Lilla Stockholm | 2007-04-07
Idag ställdes Vittra och Freja (Mikkels Märian) ut på den internationella utställningen på
Älvsjömässan. Vittra blev fyra i championklassen med ck och blev sedan femma i bästa
tik. Freja tyckte inte alls det var kul att visa upp sig, vilket resulterade i en 2:a jaktklass.

Kenneln har fått nytt bruksuppfödarpris | 2007-04-10
Zelmaas kennel har från Svenska Kennelklubben erhållit ett fjärde bruksuppfödarpris i
form av ett diplom. De hundar som medverkat till detta är: Nikita, Orvar, Olga, Pelé,
Quando, Sacco, Tarja, Uscilla, Viktor och Vittra. Jag tackar alla ägare som medverkat till
detta genom att meritera sina hundar. Tidigare diplom är från 1999, 2001 och 2004.

Xavier i Tvååker | 2007-04-14
Idag ställdes Xavier ut på taxspecialen i Tvååker, där han fick en 2:a i jaktklass. Domare
var Marie Gadolin.

Valpträff för Y-kullen | 2007-04-15
Idag har vi haft valpträff i Trolldalen på Lidingö för valparna i Y-kullen, som nu hunnit bli
5 1/2 månad. Tur med vädret hade vi verkligen, för det var nästan 20 grader varmt. Alla
fem valparna i kullen dök upp, och de fick prova på spår och för övrigt hade de oerhört
kul när de fick släppa loss och leka med varandra.

Jag tar över Taxen | 2007-04-17
I dagarna kommer tidningen Taxen ut med årets andra nummer. Från juninumret är jag
ny redaktör, och jag hoppas att medlemmarna ska bidra med trevligt material i form av
text och bilder. Framför allt hoppas jag på att vi kan få en levande insändarsida, så vässa
pennan och lufta din åsikt.

Wilda uttagen till spår-SM | 2007-04-22
Idag blev det klart att Wilda även i år blir Örebro läns Taxklubbs ena representant vid
Viltspår-SM. Hon fick på höstprovet 1:a med hp, och idag blev hon provets bästa hund på
det ordinarie provet i Hjortkvarn.

Freja och Vittra i Västerås | 2007-04-22
Idag ställde jag ut Freja (Mikkels Märian) och Vittra på SKK-utställningen i Västerås. Det
blev dock ingen större lycka. Freja fick återigen en 2:a i jaktklass, och Vittra blev fyra i
championklass och för ovanlighetens skull utan ck. Domare var Tino Pehar, Kroatien.



Xandra på spårprov | 2007-05-01
Östsvenska Taxklubbens ordinarie vårspårprov pågår för fullt denna vecka. Först ut av
Zelmaashundarna var Xandra, som idag startade på Ekerö för domaren Leif O Rohlin.
Efter viltstörning slutade det med ett 2:a pris.

Sixten och Jessie klarade spåret | 2007-05-04
Idag var det dags för spårprov på Ekerö för mina hundar. Vittra ville inget alls för dagen,
men "gamlingarna" Sixten (16 år i morgon) och Jessie (tio år) gick desto bättre, trots
värmen och torkan i markerna. Båda föreslås för ett 1:a pris, och Jessie kanske får hp.
Men vi avvaktar kollegiet i nästa vecka när det avgörs. Domare var Ulrika Langenius.

Sixten fyller sexton! | 2007-05-05
Idag lyfter vi extra mycket på hatten för Sixten (Ben Bella), som fyller 16 år. Det firar
han med den senvanliga köttfärstårtan med dekor av leverpastej. Och i går firade han i
förväg genom att ta sitt 32:a förstapris på spårprov. Inte illa för en gammal herre!

Winston och Xilla på spårprov | 2007-05-06
På lördagen startade Winston på Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov ute på
Ljusterö. Det gick bra och domaren Olle Dérantz föreslår ett förstapris. Även Xilla
startade på prov, på Lambarudd. Men för dagen lockade färska spår mer, så provet
bröts. Domare var Eva Ekström.

Inte vår dag i Jälla | 2007-05-06
Idag var det utställning i Jälla för några Zelmaastaxar, men det gick inte så jättebra.
Sacco blev trea i championklass utan ck, och precis likadant blev det för Vittra, som
också blev trea i championklass utan ck. Och för Xandra blev det till vår stora förvåning
en 3:a i jaktklassen, ett resultat som väl inte kändes helt riktigt. Men domaren dömer – i
det här fallet Ann Carlström.

Jessie provvinnare på spårprovet | 2007-05-09
På Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov blev Jessie delad vinnare med Rondo-
drevets Chappo. De var de enda som fick 1:a med hp, och de får därmed varsin
inteckning i Zelmaas Vp. Jessie blev också provets bästa veteran och får en inteckning i
Julles Vp. Winston blev tillsammans med Rondodrevets Chappo uttagen till spår-SM, och
Jessie blir reserv. Xandra fick en inteckning i Linus och Loppans Mp som provets bästa
hund under 18 månader.

Wilda sopade hem allt | 2007-05-13
När Wilda härförleden blev provets bästa hund på Örebro läns Taxklubbs spårprov tog
hon hem alla de fyra vandringspriserna. Dessutom blev hon uttagen till spår-SM.

Vittra 4:a bästa tik i Österbybruk | 2007-05-13
På utställningen i Österbybruk den 13 maj blev Vittra trea i championklassen med ck, och
fyra bästa tik. Freja (Mikkels Märian) visade återigen hur tråkigt hon tycker det är med
utställningar, vilket resulterade i en 2:a i jaktklass, och nu ska hon få slippa utställningar
i fortsättningen. Domare var Seamus Oates, Irland.

Vittra 2:a bästa tik i Aspa | 2007-05-19
På dagens utställning i Aspa blev Vittra (bilden) tvåa i championklassen med ck, och hon
slutade också tvåa bästa tik. Xandra fick en 1:a i jaktklass, där hon blev fyra. Det var lite
skillnad mot 3:an för två veckor sedan. På något märkligt sätt hade hennes päls
förbättrats enormt sedan dess, om man ska döma efter kritikerna från de två domarna.
Dagens domare var Elisabeth Rhodin.

Taxens dag på Lida | 2007-05-20
Idag var det Taxens dag på Lida. Ett drygt 50-tal taxar deltog i den inofficiella utställ-
ningen, som dömdes av Anders Cederström (tikar) och Bernt Åström (hanar). Yrja



provade på det här med utställning för första gången i valpklass, och var ganska
bångstyrig. Även Xilla var med, men ingen av dem gick till finalen. Däremot deltog Xillas
lillhusse Jonah med framgång i Barn med hund med Xilla, där de slutade på en hedrande
fjärdeplats.

Spårprovet i Gimo | 2007-05-26
På dagens spårprov i Gimo tog Sixten sitt 33:e förstapris. Numera går det inte så fort för
den gamle mannen, som faktiskt startade här på Gimoprovet för 16:e gången, av vilka
han har vunnit två. Kanske detta var hans sista spårprov, vi får se. Jessie fick en tappt,
som renderade henne ett 2:a pris, och Vittra ville för dagen bara äta gräs. Uscilla tog
åter ett 1:a pris och hon blev för andra året i rad uttagen som Upplands representant till
spår-SM. Grattis, Patrik! Xilla tog ett 1:a pris och har nu bara ett kvar till spårcham-
pionat, och syrran Xandra fick viltstörning, vilket gjorde att det blev ett 2:a pris. Bra
jobbat av Frejas tre döttrar!

Torsten 2:a bästa hane i Mariehamn | 2007-05-27
På dagens utställning i Mariehamn, Åland, fick Torsten reservcert och blev tvåa bästa
hane. Domare var Lars West. Grattis, Yngve och Ann!

Perón har haft dambesök | 2007-05-29
SUdCh SJdCh SVCh Zelmaas Perón har idag haft trevligt besök av SJdCh Sönnarönas
Stina. Om allt går som det ska blir det valpar i slutet av juli. Detta var Peróns (Mickos)
första parning, men förhoppningsvis inte den sista, eftersom det är en mycket trevlig och
mångsidig hund.

Sixtens dotter Gaia är död | 2007-06-02
Sixtens dotter Gaia (mamma Megalit's Venus), uppfödd och ägd av Tove Naess och
Hasse Olsson, är död. Hon skulle snart ha fyllt 15 år, men en juvertumör ändade hennes
liv. Gaia ställdes som junior ut som ett rött korthår, men med åren mörknade hon och
blev faktiskt mer av ett viltfärgat strävhår.

Xilla spårchampion | 2007-06-03
Idag tog Xilla sitt tredje raka förstapris på spårprov, och därmed är hon viltspårcham-
pion. Provet var i Tungelsta och domare var Alvar Segerquist.

Valpträff med Z-kullen | 2007-06-10
Idag har vi haft valpträff med Z-kullen, som vanligt i fagra Trolldalen på Lidingö. Fyra av
de sex valparna dök upp med vidhängande ägare, och vi hade en trevlig dag med
spårning och valplekar i den stekande värmen.

Så gick det på Spår-SM | 2007-06-17
Idag avgjordes taxarnas viltspår-SM på Gålö, tyvärr i ett bedrövligt regnväder. Av de tre
deltagande Zelmaastaxarna gick det bäst för Uscilla, som blev 11:a på 57 poäng. Wilda
blev 25:a på 43 poäng och Winston 29:a på 34 poäng. Sammanlagt deltog 38 hundar.
SM-vinnare blev Knalten's Bonie och Bengt Stadig, Västsvenska. Tvåa blev Hahnängens
Avec och Paul Ivarsson, Skåne/Blekinge, och trea Skogsdrevets DC Busen och Rune
Johansson, Skaraborg. Grattis alla tre!

Sixtens dotter Yrsa är död | 2007-07-10
Nu har den tredje av Sixtens döttrar med Megalit's Venus gått bort inom ganska kort tid.
Det var Yrsa, som skulle ha blivit 15 år om en månad. Nu finns eventuellt en syster kvar
från den här kullen, Tesla, men den har jag tyvärr tappat kontakten med. Man kan väl
ändå konstatera att Sixtens gener har varit gynnsamma när det gäller att bli långlivad.

Salvador är död | 2007-07-11
Salvador finns inte mer. I dag fick han somna in efter att under lång tid ha besvärats av
allergi, som orsakade ständig klåda. Det är ett tungt beslut för ägarna att tvingas ta,



men som hundägare ställs man ibland sorgligt nog inför sådana svåra avgöranden. I
regel är det dock något som sker när man har en gammal hund, men Salvador var bara
fem år.

Tarja och Wilma ut i vida världen | 2007-07-16
Nu har mina fodertikar Tarja och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter), mammorna till Z-
respektive Y-kullen, gett sig av på ett långt äventyr tillsammans med Berit och Christer.
Under nästan ett år ska de kuska omkring i husvagn i Sydeuropa, och jag önskar dem
lycka till, alla fyra.

Xantos fick hp på spårprov | 2007-07-17
Xantos startade idag på rörligt spårprov för Norra Taxklubben, och det gjorde han med
den äran. Det blev full pott, 42 poäng och hp. Domare var Arne Grubb. Grattis, Fredrik!

Ingen lycka i Lövudden | 2007-07-21
Idag ställde jag ut Vittra på Lövudden för Pedro Sanchez Delerue, men den här gången
gick det inte lika bra som sist. Hon slutade fyra i championklassen utan ck.

Ny spårframgång för Xantos| 2007-07-24
Idag gick Xantos återigen ett rörligt spårprov för Norra Taxklubben, och tog sin andra
raka 1:a på 42 poäng, den här gången dock ej med hp på grund av viltstörning. Domare
var Arne Grubb. Nu är det bara en 1:a på ordinarie prov kvar till championatet, Fredrik!

Xantos på utställning i Töva | 2007-07-28
Xantos ställdes idag ut på Norra Taxklubbens utställning i Töva, där Martin Johansson
dömde. Han vann jaktklassen, men inget cert utdelades.

Pinoccio pappa igen | 2007-07-30
Ännu en kull har fötts i Finland efter NordJdCh Zelmaas Pinoccio. Den här gången är det
Tapani Hollmings egen tik Krokgårdens Vanilla Café som är mamma till kullen, som
består av fyra hanar och fyra tikar. I och med denna kull har Pinoccio 93 valpar efter sig.

Sacco är död | 2007-07-30
För några veckor sedan dog Salvador, och nu finns inte heller hans bror Sacco mer. Efter
att ha utvecklat en allt större vaktighet med några incidenter som följd beslöt ägarna
efter stor vånda att låta honom somna in, trots att han alltid varit en underbar familje-
hund och med stora framgångar på utställning och spårprov.

Perón har blivit pappa | 2007-08-01
Nu har SJdCh SUdCh SVCh Zelmaas Perón blivit pappa till en kull valpar på Harefjordens
kennel. Mamma är SJdCh Sönnarönas Stina. Kullen består av fyra tikar och två hanar.

Xantos fick cert på Frösön | 2007-08-04
Idag ställdes Xantos ut på Frösön och där erövrade han sitt första cert som tvåa i jakt-
klassen. Grattis, Fredrik! Även Winston ställdes ut, men där gick det sämre – det blev en
tvåa i jaktklass. Domare var Hans Almgren.

Utställning, spårprov, parning | 2007-08-05
Idag var många Zelmaashundar i elden. På Öster-Malma startade Xandra på spårprov,
men en hjortflock fick henne ur kurs, och det slutade med en nolla. I Svenstavik ställdes
Winston ut för Edwina Thomas, men det blev en 2:a i jaktklass även idag. Och i Gävle
debuterade Zaida och Zoia i valpklass 4-6 mån, där de blev fyra respektive femma. Vittra
blev trea i championklass med ck, och Jessie blev tvåa i veteranklass med hp. Domare
var Elisabeth Rennerfelt. Och så passade vi på att para Vittra med SUvCh FINUCh SVCh
Liza's K-Pinocchio, som blev tvåa bästa hane på dagens utställning, som dömdes av
Elisabeth Rennerfelt.



Zaida i Eksjö | 2007-08-
Zaida ställdes idag ut i Eksjö för Svein Nordang. Hon blev 1:a i valpklass 6-9 mån, men
det faktum att hon för bara några dagar sedan blev sex månader gjorde att hon ännu
ansågs lite för outvecklad för att få ett hp, trots fin kritik. Pappan till den kull jag hoppas
ska födas i början av oktober, S&FINUvCh SVCh Liza's K-Pinocchio, var också med på
dagens utställning, där han blev BIM.

Xantos spårchampion! | 2007-08
På JHTK:s ordinarie spårprov i dag tog Xantos sin tredje raka 1:a i öppen klass, återigen
med 42 poäng, och det innebär att han nu är spårchampion. Domare var Arne Söder-
berg. Grattis, säger vi till husse Fredrik Eriksen, som också har blivit uttagen till
spårdomarutbildning i klubben.

Xantos tog ny 1:a på spår | 2007-08-19
Nyblivne spårchampion Xantos startade idag på NTK:s ordinarie prov i Bredånger, och
det blev återigen ett 1:a pris. Men "bara" med 40 poäng, som en besviken husse Fredrik
uttryckte det. Domare var Arne Martinsson.
Idag var även Winston i farten. Han ställdes ut i Norrköping, där han fick en 1:a i
jaktklass och blev trea i konkurrensen. Domare var Massimiliano Manucci, Italien.

Utställning i Ulriksdal | 2007-08-25
Idag var ett gäng Zelmaashundar med på utställningen i Ulriksdals vackra slottspark.
Zorro debuterade i valpklass där han blev 6:a i klassen 6-9 mån. Winston fick 1:a i
jaktklass, där han blev fyra i konkurrensen. Urax blev 1:a i öppen klass med ck, och han
blev sedan reserv bästa hane. Joker blev 1:a med hp i veteranklass, där han blev bästa
hane. Yrja debuterade i juniorklass med en 2:a. Xilla fick en 3:a i jaktklass, och Jessie
blev tvåa i veteranklassen. Uppfödargruppen, bestående av Jessie, Joker, Urax och
Winston, fick 1:a med hp. Och i finalringen fick Joker en inteckning i Figaros Mp som
bästa hund med grytmerit, och Winston fick en inteckning i Rondodrevets Vp som bästa
hund med 1:a drev. Domare var Eva Jönsson.

Vittra och Xilla fotomodeller | 2007-09-07
Idag har Vittra och Xilla medverkat som fotomodeller för en kommande reklamkampanj,
som anspelar på ordet tax, fast i dess engelska betydelse: ”Too much tax”. Reklam-
bilderna kommer att finnas i dagstidningar och på nätet om några veckor. Båda
hundarna var mycket coola och uppförde sig exemplariskt, som om de aldrig gjort annat.

Zaida BIS-2 i Biby | 2007-09-15
På Södermanlands Taxklubbs utställning i Biby idag blev Zaida BIR-valp i klassen 6-9
månader, och hon slutade sedan som BIS-tvåa. Domare var Ingrid Andersson. På samma
utställning blev pappan till den väntade valpkullen undan Vittra, SUvCh FINUCh SVCh
Liza's K-Pinocchio, BIR och BIS-3. Och Urax son, Ranbergens Anthus Hicks, fick en 1:a i
juniorklass. Häromdagen klarade han dessutom en 1:a i öppen klass spår med 42 poäng.

Xandra tog sin andra spåretta | 2007-09-16
På dagens spårprov i Härjarö lyckades Xandra bäst av de Zelmaashundar som startade.
Hon fick 1:a pris med 37 poäng, och nu är det bara ett förstapris kvar till spårcham-
pionatet. Riktigt lika bra gick det inte för Jessie, Uscilla och Xilla, som alla tre fick nöja
sig med 2:a pris på 27 poäng på grund av diverse viltstörningar. För första gången på
nästan 16 år var Sixten inte anmäld på provet. Jag har beslutat att pensionera honom
vid 16 1/2 års ålder. Men något lätt beslut var det inte eftersom han fortfarande älskar
att spåra. Det får bli lite träningsspår hemma i Lidingöskogarna i stället.

Jessie på nytt spårprov | 2007-09-18
Idag startade Jessie på spårprov i Vidja för Östsvenska Taxklubben. Hon skötte sig
alldeles utmärkt, så nu håller vi tummarna inför kollegiet. Domare var Kenneth Modin.
Även Winston startade idag och gick bra ute på Lovön, men vi får vänta till kollegiet för



att få veta resultatet. Domare var Eva Ekström. Häromdagen startade Varja för Kent
Andersson, och det blev ett 2:a pris.

Too much tax? | 2007-09-18
Nu har reklambilderna från Avanza på temat "Too much tax?" börjat publiceras – det
finns bland annat en helsidesannons i dagens SvD. Taxarna i massupplaga är alltså Vittra
och Xilla.

Xandra spårchampion | 2007-09-20
Nu i kväll startade Xandra på spårprov i Sorunda och det gick vägen – det blev ett 1:a
pris. Och därmed blev hon spårchampion. Domare var Alvar Segerquist. Det här innebär
att halva X-kullen nu har blivit spårchampions före två års ålder.

Torsten i Mariehamn | 2007-09-22
Torsten ställdes idag ut i Mariehamn, där han blev 1:a i öppen klass, men den här
gången fick han nöja sig med en slät 1:a. Domare var Karl-Erik Johansson.

Wilda fick 1:a på spårprov | 2007-09-22
Wilda startade i lördags på Finnerödjaprovet och fick som vanligt en 1:a, men den här
gången med låga poäng. Fast just nu är det mest jakten som hägrar.

Xilla i spåret igen | 2007-09-23
Xilla startade igår på spårprov i Vidja för Kenneth Modin. Hon fick en längre tapp, så det
blir nog inte något högre pris den här gången.

Delat vandringspris för Jessie | 2007-09-27
Nu har resultaten från Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov kommit. Det visade
sig att Jessie tyvärr inte fick hp, som jag nog trodde. Men hon fick ändå en inteckning i
Bussahagens Vp för bästa sammanlagda resultat på vår- och höstprovet. Även SVCh
Rondodrevets Chappo fick en inteckning i priset eftersom de landade på samma poäng:
42 poäng och hp på vårprovet, och 42 poäng nu på höstprovet. Även Xandra, som i och
med sitt 1:a pris nu blir spårchampion, fick en inteckning i ett vandringspris, nämligen
Qias Mp som bästa unghund. Grattis, Lennart!

Vittras valpar födda | 2007-10-04
Idag föddes Vittras valpar, och det blev tre tikar och tre hanar. Fort och lätt gick det, och
Vittra är en jätteduktig mamma. Valparna, som kommer att få namn på Å, är huvud-
sakligen mörkt viltfärgade. En är lite ljusare och en är kanske svart med röda tecken.

Xantos tog andra certet i Sundsvall | 2007-10-06
På dagens utställning i Sundsvall vann Xantos jaktklassen med cert. Han blev sedan 2:a
bästa hane med R-cacib. Grattis, Fredrik! Domare var Theo Leenen.

Sixten på spåret | 2007-10-20
En kylig höstdag för nästan exakt 16 år sedan gick Sixten sitt första spårprov, sex
månader gammal. Det har blivit många spår sedan dess, och under årens lopp har han
fått 33 förstapris och blivit provvinnare flera gånger. I våras fick han avsluta sin
tävlingskarriär, just fyllda 16 år. Spåra kan han förstås ännu, men eftersom han ser så
dåligt blir det svårt för honom att ta sig fram i besvärlig terräng. Men denna kyliga
höstmorgon har han åter fått göra det han tycker är roligast, att spåra. Och det var en
härlig syn att se honom fara fram i snåren.

Z-kullens pappa SM-sexa | 2007-11-05
När Drev-SM för tax i dag genomfördes på Gålö blev det ett par norrlandshundar som
kom i topp – Gästgivarens Sally och Allan Forsberg från Norra Taxklubben vann, tvåa
blev Kamsåsmyrens Elis och Jonas Eriksson från Gävleborg. Trea blev Måsebo Mazarin
och Mark Strandell från Skaraborg. Sexa blev förra årets SM-vinnare, Hussebuss Fantom



och Kjell Karenus, Uppland. Fantom är ju pappa till Z-kullen, och tanken är att han också
ska bli pappa till Frejas kommande kull.

Kanonhelg för Xavier | 2007-11-19
En glad matte Catharina ringde och berättade om Xaviers lyckade helg. Först sköts det
ett smaldjur för honom i lördags. På söndagen blev det en råbock – hans tionde rådjur.
Och som avslutning tog han ett förstapris på spår i öppen klass. Domare Bjarne Larsen.

Winston tog 1:a på drevprov | 2007-11-30
Winston startade idag på Upplands Taxklubbs ordinarie drevprov och tog en övertygande
1:a på dovhjort med 46 poäng. Provet gick i Kungsängen och domare var Björn Örtby.

Winston drevchampion! | 2007-12-13
Winston lyckades idag ta sin tredje raka drevetta när han startade på särskilt drevprov
för Östsvenska Taxklubben. Trolig poäng 47 p rå, och i så fall har han en fin serie på 46,
46 och 47 poäng på sina tre starter. Domare var Bertil Larson.

Xantos tog 3:a på drevprov | 2007-12-13
Xantos startade idag på särskilt drevprov i Härnösand för Norra Taxklubben och fick en
3:a rå för domaren Stig Kihlberg. Husse Fredrik var lite besviken eftersom Xantos jagar
så bra till vardags, men han kan nog trösta sig med att han i och med detta gick upp i
ledningen i tävlingen om poängpriset BIZ 2007 (Best in Zelmaas).

Torsten startade på drevprov | 2007-12-16
Torsten startade idag på särskilt drevprov på Åland. Vad det blir för pris är inte klart,
men det lutar åt ett 2:a pris. Domare var Lars-Erik Hagberg.

Freja och Fantomen – ett härligt par | 2007-12-27
Freja (SVCh Mikkels Märian) är nu parad med SJdCh FINJdCh Hussebuss Fantom. Och
om allt går vägen innebär det valpar som föds i slutet av februari och blir leveransklara i
slutet av april.

Wilda tog 1:a på drevprov | 2007-12-30
Idag startade Wilda på drevprov för Örebro läns Taxklubb, och efter en del otur på sina
tidigare drevprov fick hon äntligen till en fullträff. Även om kollegiet ska fastställa
resultatet lät domaren Tomas Andersson meddela att det skulle bli en 1:a, men poängen
får vi förstås vänta på. Grattis, Kjell – det gjorde ni bra så här i årets elfte timme!

Xantos Best in Zelmaas 2007 | 2007-12-31
Nu när årets tävlingssäsong är avslutad står det klart att Xantos vinner kennelns eget
poängpris, BIZ 2007. Hans sammanlagda poäng blev 31 tack vare cert, 1:a hp på spår,
spårchampionat och 3:a på drevprov. Hack i häl med 30 poäng blev förra årets vinnare,
Winston, och trea blev Xandra med 19 poäng.

Tillbakablick på 2007 | 2007-12-31
Det har återigen varit ett lyckosamt år för Zelmaas kennel. Två kullar har fötts under
året, Z- respektive Å-kullen, och i årets elfte timme har vi förhoppningsvis grejat en ny
kull till februari 2008. Förutom Tarja och Vittra, som blev mammor under året, har
Pinoccio, Perón och Urax blivit pappor.
Ingen ny utställningschampion har tillkommit, men Xantos är på god väg efter två cert.
Han har dock blivit spårchampion, liksom systrarna Xandra och Xilla. Och Winston har
blivit drevchampion, medan systern Wilda tagit sin första drevetta. Även Torsten och
Xantos har startat på drevprov med en preliminär tvåa respektive trea som resultat.
Sorgligt nog har fyra gått ur tiden: Balder, Jazza, Sacco och Salvador finns inte mer.
Min gamle trotjänare Sixten fick avsluta sin spårkarriär med två 1:a pris vid 16 års ålder
efter totalt 33 förstapris. Men än hänger gubben med, snart 17 år gammal.
Zelmaas blev årets kennel och årets spårkennel i Östsvenska Taxklubben, och Winston



blev årets hund. Jessie fick bruksavelspris i guld, och hon blev också delad sammanlagd
vinnare av årets ordinarie spårprov och reserv på Spår-SM. Där deltog Uscilla, Wilda och
Winston, som alla placerade sig – bäst Uscilla på en 11:e plats.
Xantos blev vinnare av kennelns eget poängpris Best in Zelmaas 2007.
Det här var ett axplock av vad som hände 2007. Flera andra Zelmaashundar har varit i
elden, och jag vill tacka alla valpköpare för era insatser under det gångna året, och nu
hoppas vi på ett nytt lyckosamt år.


