Fatima är död | 2009-01-05
Underbara Fatima, kallad Fanny, dog i dag sedan hon fått tumörer i magen och levern. Om en månad skulle
hon ha fyllt 14 år. Fanny var utställnings- och spårchampion, och hon blev min första och hittills enda BISvinnare. Det blev hon i Hassela 1997. Hon var en fantastisk mamma till två fina valpkullar, J- och M-kullen, där
hon fick sex cert/ck-vinnare och tre BIR-vinnare. Två blev utställningschampion, fem spårchampion och en
drevchampion. Fanny fick Taxklubbens bruksavelspris i silver och hon fick även SKK:s bruksavelspris.
Fyra av hennes avkommor har gått vidare i aveln, inte minst Jessie, vilket gör att hon lever vidare genom en
massa barnbarn och barnbarnsbarn. Och fler är på gång. Fanny, som var en oerhört vänlig och cool tik, var
foderhund hos Fredrik och Inger Teiner, och jag känner djupt med er idag.
Vittra parad | 2009-01-16
Vittra har nu parats med den tjusige och synnerligen trevlige SUgCh FiUCh FiJgCh Mikkels Michelangelo. Det är
samma hane som Vittras syster Vanja fick 13 valpar med i våras, och de blev ju väldigt trevliga. Nu hoppas jag
dock på att det blir en lite mer normal kullstorlek, och går det vägen föds valparna omkring den 20 mars.
Xantos har haft dambesök | 2009-01-16
I dag har även Xantos haft en parning. Tiken i fråga heter Bissebo Zilva och kommer från Mörkhedens kennel i
Råneå. Hon har tidigare bland annat haft en kull efter Quassio.
Xavier tog en drevetta | 2009-01-21
Xavier startade idag på särskilt drevprov i Halland, och det gick vägen. Han fick ett 1:a pris med 42 poäng.
Domare var Lennart Andersson.
Indra är död | 2009-01-21
Indra finns inte mer. Hon insjuknade i akut livmoderinflammation, som visade sig vara inoperabel på grund av
annan sjukdom. Så i dag fick hon somna in. Indra, som kallades Cilla, skulle snart fylla tolv år. Hon sörjs av
familjen Eriksson i Hofors.
Nytt bruksuppfödarpris till Zelmaas | 2009-02-03
Kenneln har i dag fått sitt femte bruksuppfödarpris från Svenska Kennelklubben i form av ett diplom. De hundar
som ingår i poängunderlaget denna gång är följande: Khadaffi, Nelson, Peggy, Winston, Weja, Wilda, Xantos,
Xandra, Xilla och Zaida. Vi tackar ägarna som jobbar så duktigt med sina hundar.
Utställningssäsongen igång | 2009-02-15
Nu börjar utställningarna så smått rulla igång igen. Först ut av Zelmaashundarna var Zaida, som ställdes ut i
Flen i går. Det blev en 1:a i jaktklass och reservplats i konkurrensen. Domare var Paula Sunebring.
I dag ställdes Xantos ut i Östersund. Men han blev alldeles spattig av doften från en löptik, och ville inte alls
visa upp sig, så det blev inget ck i championklass för honom. Domare var Karl-Erik Johansson.
Hamiltonplaketten till Frejas uppfödare | 2009-02-15
Nu är det klart – Viveca Nilsson, Mikkels kennel, får Hamiltonplaketten! Äntligen, som Gert Fylking skulle ha
sagt. Viveca har fött upp fantastiska strävhårstaxar i drygt 40 år, och flera av dem finns också i mina led. Och
inte minst min egen Freja, Mikkels Märian.
Inget prisras på årsmötet | 2009-02-21
I dag har Östsvenska Taxklubben haft sitt årsmöte. Eftersom det varit ett mellanår för kenneln hade vi ingen
chans vid utdelningen av poängpriser. Det enda vandringspris jag fick var Bussahagens Vp, som jag tog hem
för alltid. Priset, som utdelas till bästa sammanlagda prestation på vårens och höstens ordinarie spårprov, har
nu vandrat i tio år, och jag hemförde det tack vare att Jessie och Sixten under åren har fått inteckningar i
priset. En framgång på mötet var att jag fick min motion om översyn av klubbens spårprov bifallen, och att
motionen väckte en välbehövlig diskussion. Det gladde mig mycket.
Freja parad | 2009-02-20
Nu är även Freja (Mikkels Märian) parad. Den lycklige blivande fadern är den mycket trevlige SUdvCh SJdCh
SVCh Carmodey Land Rover. Nu står det också klart att Vittra är dräktig. Hon beräknas nedkomma omkring
den 21 mars. Pappa till den kullen är SUgCh FiUCh FiJgCh Mikkels Michelangelo.
Joker pappa igen | 2009-03 -04
Joker, snart tolv år, har blivit pappa till sex valpar – en hane och fem tikar. Mamma är Trästabos Troja.
Åskar BIR i Sollentuna | 2009-02-28
Åskar ställdes i dag ut på en inofficiell utställning i Sollentuna. Det resulterade i att han blev BIR med finfin
kritik och BIG -3. Domare var Lisa Druse.
Pinoccios son NM-trea | 2009-03-07
I dag avgjordes Nordiskt Drevmästerskap i Danmark. Det blev en svensk segrare, Måsebo Mazarin. Men på
bronsplats hamnade Pinoccios son Bodnäs Berija, tävlande för Finland, så det är klart att det var roligt att en
"halv Zelmaashund" nådde så långt.
Zaida tog andra certet | 2009-03-0 8
Zaida ställdes i dag ut i Köping med stora framgångar. Hon vann jaktklassen med cert, det enda som utdelades
till tikarna, och hon blev sedan tvåa bästa tik. Domare var Cindy Pettersson.

Vittras valpar födda | 2009-03-21
Vittra har nu nedkommit med sina valpar. Det blev sex totalt, fyra hanar och två tikar, alla mörkt viltfärgade
och de ser jättefina ut. Valparna föddes alltså på mormor Jessies 12-årsdag.
Dagens dubbel på Solvalla | 2009-03-28
På dagens utställning på Solvalla ställdes halvbröderna Åskar och Östen ut. Östen blev tvåa i valpklass 6-9
månader, och Åskar blev fyra i jaktklass. Inga cert delades ut till hanarna. Gossarnas pappa Liza's K-Pinocchio
blev trea bästa hane. Domare var Bjarne Sörensen.
20 år sen första kullen | 2009-04-07
I dag är det 20 år sedan min första kull föddes. Med viss orutin men sedvanlig optimism trodde jag inte att
valparna skulle födas förrän på eftermiddagen, så jag chansade och stack till jobbet för att fixa lite. Och Selma
fick förstås följa med, trots förvärkar under morgontimmarna. Så fort jag kom till jobbet gick vattnet, så det
var bara att åka hem igen. Mitt i morgonrusningen på Valhallavägen föddes så den första valpen, Albin, och sen
hann jag bara hem för att de andra fyra skulle födas med 5-10 minuters mellanrum. Selma fixade allt med
stoiskt lugn. Valparna i A-kullen är nu alla döda. Albin, den förstfödde, blev 15 år och min egen Arja 13. Nu
finns en ny A-kull med Vittra som mamma, Vittra som är barnbarns barnbarn till Selma.
Åskar BIM i Kista | 2009-04-11
På dagens utställning på Kistamässan, "Lilla Stockholm", vann Åskar jaktklassen med cert och blev sedan bästa
hane med cacib och BIM. Kullsystern Åsa-Hanna ställdes ut i unghundsklassen, som hon vann. Kritiken var
väldigt fin, utmärkt typ, men eftersom hon är ovan vid utställning och hamnade i denna trånga och bullriga
mässhall blev hon lite blyg och därför stannade det vid en slät 1:a. Domare var Lennart Edfors.
Valpträff med Ö -kullen | 2009-04-19
I dag har vi haft valpträff med Ö-kullen. Tyvärr kunde inte Ölza komma, men Östen och Önja var där, liksom
mamma Tarja och mormor Jessie. Vi samlades som vanligt i fagra Trolldalen, där valparna fick leka och prova
på lite spårträning. Särskilt Östen visade på stora anlag för spår.
Mandela är död | 2009-04-20
Mandela finns inte mer. Han hade varit krasslig några månader, och i går visade det sig att han hade en
inoperabel tumör i tarmarna, så han fick somna in. Manne, som han kallades, var en mycket lugn och cool kille,
och han har varit en älskad familjemedlem hos Birgitta och Christer Thorén och hundkompisen Pluto. Mandela
skulle fylla tio år om några veckor.
Hussebuss Fantom död | 2009-04-23
Hussebuss Fantom, som är pappa till Z-kullen och Älla-Bella, dog i dag efter en tandoperation.
Zaida champion | 2009-04-25
På dagens utställning i Västerås tog Zaida sitt tredje cert, och hon kunde därmed lägga ett utställningschampionat till sitt tidigare spårchampionat. Hon blev trea i jaktklassen med cert och reserv bästa tik. Domare var
Dimitris Antonopoulus.
Wilda provvinnare | 2009-04-26
Wilda vann i dag Hjortkvarnsprovet i Örebro läns Taxklubb, och erövrade därmed fyra vandringspriser.
Dessutom blev hon återigen uttagen som klubbens ena representant till spår-SM i augusti. Det blir tredje
starten för henne och Kjell. Domare var Jorma Ikola.
Frejas valpar födda | 2009-04 -26
Nu under morgontimmarna har Freja äntligen fått sina valpar. Det blev sju stycken, fyra tikar och tre hanar,
och det hela avlöpte väl. Valparna är viltfärgade och relativt stora.
Zaida provvinnare | 2009-05-03
På SöTK:s ordinarie spårprov i dag blev Zaida provets bästa hund med 42 p och hp. Hon fick en inteckning i
Arditos Vp och Södermanlands Taxklubbs Vp, och dessutom innebar detta att hon blev uttagen att representera
klubben på SM. Därmed kommer minst två Zelmaashundar att finnas med på årets SM. Domare var Anders
Pettersson.
Jessie på spårprov | 2009-05-09
I dag fick Jessie slita sig från sina mormorsplikter och ge sig ut i spårskogen, vilket hon gjorde med stor glädje.
Det var dags för ÖsvTK:s ordinarie spårprov/KM, och vi fick starta i Vidja för Kenneth Modin. Jessie spårade
som vanligt stensäkert och med stor glädje, men på näst sista sträckan fick hon viltkänning med lång tappt
som följd. Så det kan tyvärr inte bli mer än en tvåa denna gång.
Älla-Bella klarade spårprovet | 2009-05-19
Frejas härliga ensamdotter Älla-Bella startade i dag på rörligt spårprov i Umeå och blev godkänd med 40
poäng. Det gick alltså lite väl fort, men annars perfekt jobbat. Domare var Mats Bergström.
Jessie på nytt spårprov | 2009-05-27
I dag startade jag med Jessie på Upplands Taxklubbs ordinarie spårprov, Gimoprovet. Men vi gick i Odensala
för Björn Almberg i blåsten. Jessie skötte sig med den äran och domaren skulle föreslå en 1:a med 42 poäng.
Det skulle i så fall bli hennes 26:e etta.

Åskars andra cert | 2009-05-24
Vittras son Åskar ställdes i dag ut i Österbybruk. Han blev tvåa i jaktklassen med cert och fyra bästa hane.
Detta var hans andra raka cert. Domare var Jens Martin Hansen.
Åskar BIR i Bro | 2009-06 -01
Åskar ställdes i går ut på en inofficiell utställning i Bro. Han fick en jättefin kritik med hp och blev BIR och BIG 2. Domare var Kjell Lindström.
Jessie veteranvinnare i Gimo | 2009-05-30
På UTK:s spårprov i Gimo visade det sig att Jessie fi ck 1:a med 42 p och hp, och det räckte till att hon blev
bästa veteran och erhöll för andra året inteckning i Sixtens Minne. Uscilla fick 1:a med 40 p och blev med det
uttagen till Dreverkampen. Quantas hade lite problem på vägen och fick en 3:a denna gång. Matte Marika
deltog som domarelev på provet.
Xantos i Älandsbro | 2009-05-30
Xantos ställdes i dag ut i Älandsbro, men var alldeles för otrimmad och blev därför fyra i championklass utan
ck. Domare var Carina Olsson.
Xantos provvinnare i Västanbäck | 2009-06-14
På dagens ordinarie spårprov i Västanbäck i Norra Taxklubben fick Xantos 1:a med 42 poäng och hp och blev
provets bästa hund. Han blev därmed också direktkvalificerad till spår-SM. Ja, inte i år, utan 2010. NTK har ju
lite märkliga uttagningsregler till SM. Domare var Lars Lind.
A2-kullens pappa BIS-5 i Gimo | 2009-06-29
På söndagens utställning under den nordiska taxhelgen i Gimo blev Mikkels Michelangelo, pappa till Vittras
valpar i A2-kullen, BIR för den finska domaren Erica Pettersson. Han blev sedan BIS-5 i finalen, som dömdes av
norske Svein Nordang.
Orvar är död | 2009-07 -02
Det kom ett tråkigt besked nu på kvällen. Orvar, den mysige pojken, har fått sluta sina dagar. Han drabbades
av en akut inflammation i bukspottkörteln och tarmen, och det fanns tyvärr ingenting att göra. Orvar, som
snart skulle fylla nio år, var en duktig spårhund och förstås spårchampion, och han var en oerhört trevlig hund.
Ånja i Hundsport | 2009-07 -16
I det aktuella numret av Hundsport finns ett reportage om en skärgårdsveterinär. Och den vackra tax som
figurerar på bild där är Vittras dotter Ånja, som visar vikten av att bära flytväst när man är till sjöss. Ånja, som
kallas Garra, är snart två år.
Milton på drift | 2009-07-25
Jag blev i går uppringd av en person som hittat en öronmärkt tax, men där ägarens uppgifter inte låg ute på
SKK Hunddata. Lyckligtvis var det en driftig person, själv hundägare, och hon ringde i stället uppfödaren, alltså
mig. Hunden visade sig vara Milton, som snart kunde återbördas till huss e, Björn Helgöstam. Det här visar hur
bra det är att man låter sina ägaruppgifter ligga ute på Hunddata. Och vad bra det är med öronmärkning!
Tyvärr har Jordbruksverkets nya, idiotiska regler om att man bara får öronmärka valpar med sövning, vilket
man inte gärna utsätter en liten valp för, medfört att det i fortsättningen mest blir chipmärkta hundar. Och
dessa är det inte lika lätt att hitta ägaren till utan chipläsare.
Utställning i Gävle | 2009-08-02
I dag har vi varit ett gäng Zelmaashundar på utställning i Valbo, Gävle. Vittras dotter Alma debuterade i
valpklass 4-6 mån med hp och BIM. I juniorklass fick Östen en 1:a och blev tvåa i konkurrensen, medan
Winston fick en slät 1:a i jaktklass. Vittra fick ck i championklass där hon blev reserv, och mamma Jessie blev
trea i veteranklass, där ingen fick hp eller ck. Dessutom fick Wizlas son Cognac's Arn 1:a med hp i unghundsklassen, som han vann.
Uscilla tvåa i Dreverkampen | 2009-08-04
Frejas dotter Uscilla (pappa Revestreken's Frikk) startade idag på Dreverkampen i Gimo. Där blev hon tvåa
med ett 1:a pris på 40 poäng. Domare var Maria Johansson. Taxlaget tog hem segern genom att de tre
representanterna från Upplands Taxklubb belade de tre första platserna. Grattis, Patrik, det gjorde ni bra!
Nizze är död | 2009-08 -05
Jag har just fått veta att Jessies son Nizze (e Campilios Qsling) är död. Han drabbades av tumörer i spottkörtlarna, något som var inoperabelt, och i början av maj gick det inte längre. Nizze, som kallades Hebbe, var
en jättemysig kille. Han hade två cert på utställning och var en duktig jakt- och eftersökshund på praktisk jakt,
men drev lite för kort för att starta på drevprov. Nizze blev drygt nio år.
Winston på utställning | 2009-08 -15
I dag ställdes Winston ut i Norrköping och fick en 1:a i jaktklass, där han blev reserv. Domare var Pia
Lundberg.
Spår-SM avgjort | 2009-08-16
I dag avgjordes viltspår-SM för tax i Timrå i mycket svår terräng och under ett idogt regnväder. Tre taxar fick
maximala 80 poäng, och som segrare utsågs Campilios Näver från VTK, tvåa blev Hahnängens Avec från SkåTK

och trea blev Bussahagens Leonardo di Caprio från min egen klubb, ÖsvTK. Grattis till er! Wilda och Zaida
lyckades mindre bra denna dag efter problem med diverse viltstörningar och placerades på 27:e respektive
23:e plats.
Tarja och Wilma i Grekland | 2009-08 -25
Det kom en hälsning från Berit och Christer, som nu återigen är ute på en långresa med husvagn i Sydeuropa
med mina gamla fodertikar Tarja och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter). Just nu befinner de sig i grekiska
Sami, där hundarna njuter av härligt vatten. Så småningom styrs kosan mot Brindisi i Italien och sedan till
Portugal, där de ska övervintra vid Algarvekusten. Ett år är sällskapet borta denna gång. Det är sannerligen
beresta hundar, Tarja och Wilma.
Filur är död | 2009-08 -28
I dag fick jag veta att Filur, en av de sista av Arjas valpar, är död. Han drabbades för en månad sedan av
hjärtproblem, och i dag fick han sluta sina dagar. Filur, som var en mycket snäll och trevlig hund, blev 14 ½ år.
Jag känner med er idag, Antero och Marianne, för jag vet precis hur det känns att mista en fin gammal vän. Nu
finns bara Fidel och Fixa kvar från syskonskaran på sju. Pappa till F-kullen var Trappbergets Sappo.
Fina framgångar i Ulriksdal | 2009-08-29
I dag var det en stor samling Zelmaashundar som ställdes ut vid Ulriksdals slott. I valpklass blev Arro BIR- och
BIS-valp 4-6 mån och BIS-2 totalt av valparna. Ariela blev tvåa med hp bland tikarna, där Blixtra blev fyra och
Basta femma. Boris blev tvåa bland hanvalparna. Zorro och Åskar fick båda 1:a i jaktklass, men inget cert
utdelades. Ölza fick en 2:a i juniorklass och Ånja en 1:a i unghundsklass. Zaida vann championklassen med ck
och blev tvåa bästa tik, och Vittra blev reserv i championklassen med ck. Och så dagens stora överraskning:
Joker, 12 ½ år, blev inte bara bästa veteran utan även bästa hane och BIM! Han vann för tredje året i rad
Figaros Mp som bästa grytmeriterade hund och Mikkels Muskas Mp som bästa veteran över tio år. Dessutom
blev han BIS-veteran. Domare för valparna var Lise-Lotte Schultz och för de vuxna strävhåren Camilla Hübbe,
båda från Danmark.
Valpträff för B2-kullen | 2009-09-06
I dag har vi haft valpträff för Frejas valpar. Som vanligt samlades vi i Trolldalen, och som vanligt hade vi tur
med vädret. Fem av de sju valparna infann sig med vidhängande ägare, och dessutom kom pappa Rasmus
(Carmodey Land Rover). Valparna fick leka och sedan fick de prova på korta spår, och alla klarade det galant.
Argus BIS-2 i Laxsjön | 2009-09 -13
I dag gjorde Vittras son Argus sin utställningsdebut i Laxsjön. Han blev BIR-valp 4-6 mån, och sedan bästa
strävhårsvalp totalt. Och i BIS-finalen blev han BIS-tvåa totalt. Grattis, Birgitta! Domare var Per Lundström. Nu
har fyra i denna kull, där Mikkels Michelangelo är pappa, ställts ut med hp i valpklass och där två blivit BIR-valp
och BIS-tvåa och en blivit BIM. Inget dåligt resultat!
Zaida i Biby | 2009-09-12
Zaida ställdes i dag ut i Biby, där Ingrid Andersson dömde. Hon blev trea i championklass med ck, och slutade
sedan som reserv bästa tik.
Ixi är död | 2009-09-24
I dag har Ixi fått sluta sina dagar i av sviterna av en juvertumör. Ixi, som kallades Sofi, var dotter till Evita och
Trappbergets Sappo, och hon blev 12 ½ år. Jag känner med familjen Neuendorff.
Spårprov på Härjarö | 2009-09-20
I dag var det dags för Upplands Taxklubbs trevliga spårprov på Härjarö. Varmt och vackert väder, men ack, så
torrt i markerna! Jessie jobbade på väldigt bra, men fick upp spår av färskt vilt som var alltför lockande, vilket
innebar att det blev en återföring och därmed en 2:a på 32 poäng. Uscilla startade också och hon fixade en 1:a
med 40 poäng, och det innebär att hon fortfarande finns med i kampen om en plats till nästa års spår-SM.
Grattis, Patrik!
Jessie och Åskar på spårprov | 2009-09-28
I dag har jag startat mormor Jessie och hennes dotterson Åskar på Östsvenskas ordinarie spårprov. Vi gick i
den kuperade terrrängen i Lissma för domaren Bertil Larson. Jessie gjorde ett strålande spårarbete och föreslås
för en 1:a på 42 poäng. Och Åskar lyckades, efter diverse viltstörningar, ta sig fram till spårslut med en trolig
1:a på 32 poäng. Reservationer dock för vad kollegiet kommer fram till.
Valpträff för A2-kullen | 2009-09-27
I dag har vi haft valpträff för Vittras valpar. På grund av Lidingöloppet kunde vi inte hålla till i Trolldalen denna
gång, utan i trädgården, och så gick vi spår i skogen intill. Fyra av de sex valparna, som nu är sex månader,
kom och dessutom även halvbrorsan Åke Modig från Vittras första kull.
Lyckad dag i Tvååker | 2009-10 -10
Lördagen blev en trevlig kennelträff i halländska Tvååker. Åtta Zelmaashundar hade mött upp, och det blev en
lyckad dag. Argus blev BIR-valp och slutlig BIS-trea. Beda visade vilken glad och lycklig valp hon är och blev
två bland de yngre valparna. Åskar vann jaktklassen med cert och blev därmed utställningschampion, och han
slutade som tvåa bästa hane. Hans kullbror Åke Modig tyckte inte alls det var kul med utställning och ville inte
visa upp sig och det blev en tvåa i öppen klass. Xavier fick en tvåa i jaktklass, och Weja fick en 1:a i jaktklass.
Vittra blev tvåa i championklass med ck och blev reserv i bästa tik, och mamma Jessie fick ck i veteranklass

och blev bästa veteran. Jag stannade dock inte till veteranfinalen. Uppfödarklassen fick hp och blev bästa grupp
bland strävhåren, och det fanns för övrigt inga fler grupper på utställningen. Domare var norska Wenja Rui.
Xantos tog drevetta | 2009-10-16
Xantos, som redan är trippelchampion, tog i går en ny 1:a när Norra Taxklubben körde sitt ordinarie drevprov.
Domare var Stig Kihlberg. Xantos, som kallas Dalton, är son till Freja och Milton. Han hade först ett drev efter
rådjur på 68 minuter. På andra släppet hade han oturen att fastna med pejlhalsbandet, så de fi ck söka honom
med gps-pejlen innan han kunde fortsätta. Men då fortsatte oturen i och med att rådjuret hoppade över
staketet in till en villaträdgård, och därmed tog det slut. Nu blev det 48 poäng, men det hade kunnat bli mer
om det andra drevet lyckats, berättar husse Fredrik.
Wilda på drevprov | 2009-11-06
Wilda startade idag på ÖlTK:s ordinarie drevprov och fick en 2:a på hjort. Domare var Jan -Åke Nässén.
Ina är död | 2009-11-16
I dag på morgonen somnade Ina in, troligen till följd av en tumör i magen. I hela sitt snart 13-åriga liv var hon
frisk som en nötkärna, och det här kom mycket plötsligt. Ina var en underbart fin hund, som blev både jaktoch utställningschampion, och hon är mamma till den fantastiska P-kullen. Hon var också en härligt stabil tik
mentalt. Jag sörjer med Thomas, som ju helt nyligen också miste sin hustru Ann-Margret.
Jessie fick vandringspris | 2009-11-19
Äntligen har priserna fastställts för höstens ordinarie spårprov i augusti och september. Med anledning av den
påtvingade uppdelningen av proven har det varit svårt att avgöra hur man ska bedöma hundar på de två
proven, där vandringspriserna är gemensamma. Kontentan blev nu till slut att Jessie inte blev klubbmästare
eller provets bästa hund, utan det blev Skojargatans Dafne, som hade samma poäng men startade på två prov.
Jessie blev dock provets bästa veteran och fick en inteckning i Hallmans Vp.
Xavier på drevprov | 2009-11-26
Frejas son Xavier har varit ute på ordinarie drevprov i Halland, men hade oturen att inte få upp något drevdjur.
I stället fick han ståndskall på en tjädertupp, men det är ju inte direkt ett tillåtet drevdjur på prov.
Wilda tog ny drevetta | 2009-11-27
Wilda startade i dag på särskilt drevprov i ÖlTK, och fick ett förstapris. Poängen är dock inte klar ännu. Domare
var Claes Strömberg. Det här var Wildas andra etta, så nu behövs en etta på ett ordinarie prov, också.
A2-kullens pappa BIR på Stora Stockholm | 2009-12-13
På dagens utställning på Stockholmsmässan blev Mikkels Michelangelo BIR och slutade sedan som BIG-4.
Domare var Marja Salminen. Miche är pappa till Vittras senaste kull, A2-kullen.
Skorpan är nu i Nangijala | 2009-12-17
Nikita, även kallad Skorpan, är död. Hon fick i dag somna in sedan hon mycket hastigt insjuknat med kraftigt
förhöjda levervärden. Det visade sig att njurarna helt slutat fungera och det fanns inget att göra. För mindre än
ett par veckor sedan var hon på besök hos mig för trimning, och då var hon som vanligt pigg och glad. Nikita
var en vacker och trevlig hund och en mycket älskad medlem av familjen Hedenstedt, som jag nu känner djupt
med. Hon var dotter till Jessie och Campilios Qsling, och nu är alla tre i den kullen borta. Nizze dog i våras i en
tumörsjukdom, och Nelson drunknade för flera år sedan. Nikita skulle ha fyllt tio år om några veckor.
Älla-Bellas första rådjur | 2009-12-01
I dag lyckades det äntligen för Älla-Bella, som kommit fint igång på jakten på sista tiden utan att någon skytt
kommit åt att skjuta. Men nu kom en bockkilling i vägen för skytten, och det var en stolt Älla-Bella, tillika stolt
matte Rode, som kunde posera vid jaktbytet.
Tillbakablick på 2009 | 2009-12-31
Ännu ett år har förflutit. Två nya kullar har fötts på kenneln, Frejas fjärde kull och Vittras andra. Lite jobbigt var
det när Jessie plötsligt fick för sig att Vittras valpar, alltså hennes egna barnbarn, var hennes valpar. Men det
löste sig så småningom. Ett par av kennelns hanar har också blivit pappor – Joker och Xantos.
Samtidigt är det flera Zelmaashundar som har gått till de sälla jaktmarkerna under året: Fatima (mamma till Joch M-kullen), Filur, Ina (mamma till P-kullen), Indra, Ixi, Mandela, Nikita, Nizze och Orvar. Vi minns dem alla.
Zaida och Åskar har under året blivit utställningschampion, och Åskar fick på ”Lilla Stockholm” också ett cacib.
Wilda, Xavier och Xantos har fått 1:a pris på drevprov. Zaida och Wilda var också uttagna från sina respektive
klubbar som deltagare på spår-SM, men ingen av dem lyckades placera sig i toppen. Uscilla var uttagen till
Dreverkampen i Uppland, där hon slutade som tvåa. Min egen hedersmadam Jessie har som vanligt startat på
fyra ordinarie spårprov med den äran och lyckats erövra två vandringspriser igen.
Flera av Vittras valpar från i våras har lyckats fint på valputställningar med både BIR, BIM och BIS-placeringar.
Det ska bli roligt att följa dem i fortsättningen, och Frejas valpar ser ut att gå en fin framtid till mötes på
jaktsidan.
För tredje året i rad ser det ut som att Xantos erövrar kennelns eget poängpris, Best in Zelmaas. Med en
poängs övervikt besegrade han Zaida, med Åskar tätt efter. Många andra Zelmaashundar har under året varit
ute och meriterat sig, ingen nämnd och ingen glömd. Tack alla ni som jobbar med era hundar. Vi hoppas på ett
framgångsrikt 2010.

