Aktuellt 2010
Love är död | 2010-01-09
Jag fick just ett tråkigt besked. Love dog i hjärtsvikt den 13 december. Love, som kallades Mozart, var en riktig
stadshund som husse Karl utan problem kunde gå lös med på Söder. Han var son till Gruffa och Mikkels
Mantjek och han blev elva år. Jag känner starkt med Karl i sorgen efter sin bästa kompis.
Fidel är död | 2010-01-21
Till slut höll inte Fidels hjärta. I dag fick han somna in. Fidel var en av de två sista kvarvarande från Arjas kull
med Trappbergets Sappo. Fidel, som kallades Max, var en härlig kille som kom hem regelbundet till mig för
trimning, och jag visade också upp honom till en 1:a i jaktklass på utställning och gick på spårprov med honom
till en 1:a. Han skulle inte vara jakthund, men matte Ulla släppte honom i skogen och lät honom driva, och
visslade sedan in honom när drevskallet upphörde. Jakträttsinnehavaren blev så imponerad att han erbjöd sig
att jaga in hunden på riktigt. Jag var själv väldigt förtjust i Fidel, och jag vet vilken oerhörd sorg Ulla och Sten
genomlider just nu. Fidel skulle ha fyllt 15 år om några veckor.
Xantos har haft dambesök | 2010-02-14
I veckan har Xantos haft besök av SEJdCh FiJdCh Peelers Jessie, och förhoppningsvis ska det bli valpar om
några månader. Med tanke på att Xantos själv är trippelchampion ska det nog bli valpar med bra jaktanlag, om
nu parningen har lyckats. Det håller vi tummarna för.
Jessie tar priset | 2010-02-21
I går var det dags för Östsvenska Taxklubbens årsmöte, där det också delades ut priser för året som gått.
Åskar fick sin championatbägare och Jessie fick ta emot Hallmans Vp som bästa veteran på höstens spårprov.
Och bland poängpriserna knep Zelmaas kennel för fjärde gången det fina priset Östsvenska Taxklubbens
poängpris, där en grupp om fem hundar samlat ihop flest poäng. Här fanns Wilda, Xantos, Zaida, Åskar – och
så förstås hedersmadamen Jessie, som faktiskt varit med alla de gånger kenneln vunnit: 1998, 2002, 2006 och
så nu 2009. Nu gäller det att försöka vinna det även nästa år, för då tar vi hem det för alltid. Heja, alla
Zelmaashundar!
Dubbel födelsedag och fina utställningsresultat | 2010-03-21
Idag fyller Jessie och hennes syskon 13 år. Och samtidigt fyller hennes barnbarn i A2-kullen 1 år. I går
träffades några av dem på utställningen i Ekerö. Från vänster Jessie, Arro, Ariela och Alma. På utställningen
blev det fina resultat. Arro vann juniorklassen med ck, och han blev sedan tvåa bästa hane. Alma blev tvåa i
juniorklassen med 1:a hp medan Ariela blev fyra med en slät 1:a. Ölza blev etta i unghundsklass med 1:a hp,
och Åkerböna blev etta i öppen klass med ck och blev sedan tvåa bästa tik. Vittra blev tvåa i championklass
med ck och blev sedan fyra bästa tik. Jessie vann veteranklassen med hp och blev BIR-veteran. Det var alltså
tre generationer som deltog. Vittras avelsgrupp fick hp och blev tvåa bästa grupp, och uppfödargruppen fick
också hp och blev tvåa. En lyckad dag således i det soliga och vackra vädret. Domare var Kjell Lindström.
Bixi i utställningsdebut | 2010-04-04
Bixi gjorde i dag sin debut på utställning. Det skedde på "Lillla Stockholm" på Älvsjömässan. Hon fick i och för
sig fin kritik, men det blev ändå en 2:a i juniorklass på grund av att hon för dagen var lite tunn och outvecklad.
Men hon är ju inte ett år fyllda ännu, denna dotter till Freja och Carmodey Land Rover, och har tiden för sig.
Domare var Laurent Heinische från Luxemburg.
Milton är död | 2010-04-07
I dag nåddes jag av det sorgliga beskedet att Milton har dött på grund av olycksaliga omständigheter. En
granne hade riggat sin rävfälla med en massa kött, och Milton som alltid gick lös på gården lockades av detta,
och åt upp allt. Efter det drabbades han av en allvarlig tarmkatarr, och hans liv gick inte att rädda. Milton var
en fantastiskt trevlig och snygg hane. När han var ett år blev hans dåvarande matte svårt allergisk, och Milton
fick ett nytt hem. Fram tills dess hade han varit en utpräglad stadshund och var närmast skogsrädd. Men redan
några månader senare tog han sin första 1:a på drevprov, och han blev snart jaktchampion och utställningschampion. Jag parade Freja med honom, vilket resulterade i den fina X-kullen. Milton, som kallades Max, skulle
fylla elva år om en månad, och jag sörjer med familjen Helgöstam.
Allra käraste Jessie | 2010-04-16
Min fantastiska Jessie finns inte mer. Det känns förfärligt att skriva dessa rader. I går lade jag ett spår till
henne som hon skulle ha gått i dag. Men i morse märkte jag att något var allvarligt fel med Jessie, och jag fick
åka till veterinär med henne. Det visade sig att hon drabbats av allvarligt lungödem och hjärtsvikt, och när hon
inte svarade på behandling tvingades jag besluta att låta henne somna in.
Jessie, som blev 13 år, var för mig en alldeles enastående hund, min absoluta favorit. Så fort hon föddes insåg
jag att hon skulle bli min hund, lång och korpsvart till en början, grånad med tiden men fortfarande lång och
vacker. Så sent som för några veckor sedan blev hon BIR-veteran på utställning, och jag hade gott hopp om att
hon skulle bli uttagen till spår-SM i sommar. Klokare och smartare hund har jag nog aldrig haft, busig och full i
bäng, alltid med glimten i ögat vad hon än ställt till med. Och det var en hel del. Fem fina kullar blev hon
mamma till. BIR på utställning, flerfaldig provvinnare på spår. Men först och främst, min allra käraste Jessie.
Åh, vad jag saknar dig!

Argus fick ck | 2010-04-19
På söndagens utställning i Uddevalla vann Argus juniorklassen med ck, och han blev sedan tvåa bästa hane för
domaren Charlotte Jacobsson. Så han följer brorsan Arro, först i framgångarna i valpklass och nu också som
junior. Vilka bröder! De är nu ett år och söner till Vittra och Mikkels Michelangelo.
Jessie till minne | 2010-04-22
Nu har jag gjort en minneskavalkad om Jessie och hennes härliga liv. Länk till den finns under fliken Kåserier
samt på hennes egen sida under fliken Avelstikar. Mitt i all sorgen har det känts väldigt tröstande att gå igenom
alla tusentals bilder jag tagit på henne under åren eftersom jag då kunnat minnas hur mycket roligt vi haft. Jag
vill också passa på och tacka alla vänliga människor som hört av sig med sitt deltagande genom telefonsamtal,
mejl eller gästboken. Tack, det värmer!
Freja parad | 2010-04-24
Nu har vi varit på en tvådagarsutflykt till Nyhammar i Dalarna, där Freja har fått träffa en snygg kille. Det var
NordJdCh SUdCh Hammarskallets Egon som var den utsedde friaren denna gång. Och även om Freja var mer
intresserad av hans husse, som hon gärna lade upp sig för, blev det två fina parningar. Egon var en synnerligen
effektiv häradsbetäckare. Så nu hoppas vi på valpar lagom till midsommar. Och i nästa vecka är det tänkt att
även Vittra ska paras.
Vittra parad | 2010-04-28
Vi var häromdagen på parningsresa till Enköping med Vittra, men då var det för tidigt. I dag gick det bättre, så
nu är även Vittra parad. Den tjusige friaren är Mikkels Midnight, och nu hoppas vi på fina valpar i slutet av juni.
Det lär bli mycket valpar här hemma, för Freja parades ju i helgen. Så jag vet vad jag kommer att göra i
sommar...
Åskar på spårprov | 2010-05-01
När jag nu inte hade min trogna Jessie att starta med på Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov fick jag
nöja mig med barnbarnet Åskar. Men det var inte så illa det heller, för han gick riktigt bra och jobbade
koncentrerat hela tiden. Provet skedde ute på Ekerö, och domaren Leif Rohlin skulle föreslå ett 1:a pris med 37
poäng, men vi får avvakta vad som händer på kollegiet.
För 19 år sedan... | 2010-05-05
... föddes den andra kullen på Zelmaas kennel. Det var Arja som fick sin första kull, fem riktiga bamsingar på
mellan 300 och 350 gram. I dag finns ingen kvar i livet. Arja själv dog 2002 en vecka före sin 13-årsdag. Bore
omkom tragiskt i en brand, bara 6½ år gammal. Bernice blev 9½ år och Bister 12½ år. Balder hängde med
ända tills han närmade sig 16 år. Och min egen Ben Bella, eller Sixten som han kallades, dog för två år sedan,
nära 17 år gammal. Arja, liksom mamma Selma (Knata), finns i stamtavlan bakom huvuddelen av alla
Zelmaashundar, som har hunnit bli en hel del under dessa 21 år.
Torsten tog cert i Jälla | 2010-05-09
Till dagens utställning i Jälla hade Yngve kommit över från Åland med Torsten. Han visades upp av Katarina
Eriksson, Drevuddens kennel, och det gick så bra att han vann jaktklassen med cert och slutade sedan trea
bästa hane. Domare var Pia Lundberg. Torsten har ställts ut sparsamt på Åland, men alltid med bra resultat,
bland annat ett cert och cacib, och han har dessutom en 2:a på drevprov. Nu ska han provas på ett par
svenska utställningar till framöver. Torsten är son till Jessie och Stubbkärrs Isaskar.
BIR bland strävhåren blev A2-kullens pappa, Ch Mikkels Michelangelo, och han blev sedan BIS-2. Grattis,
Viveca!
Jessie begravd | 2010-05-12
I dag har vi begravt Jessie på den vackra djurkyrkogården på Djurgården. Så nu vilar hon tillsammans med
Selma, som hon var något av en inkarnation av, med Arja, som hon hade så roligt tillsammans med, och med
Sixten, som hon älskade så intensivt, i alla fall när hon löpte. Nu hoppas jag att det ska dröja många år tills jag
måste begrava ännu en av mina hundar.
Beda i Sätila | 2010-05-13
Beda ställdes i dag ut på taxspecialen i Sätila för Ulf Wall. Det blev en tvåa i juniorklassen för henne. Beda har
just börjat löpa, och hon var lite "låg" enligt matte Irene. Dessutom tyckte domaren att hon var liten och något
outvecklad. Men huvudet gillade han – och vem gör inte det!
Åskar på spårprov | 2010-05-14
Åskar och jag startade i dag på Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov på Ekerö. Tanken var förstås att
han skulle ta sin tredje raka etta och bli spårchampion. Men markerna var fulla av spännande vilt och Åskar
hade en väldigt rolig stund i skogen. Och han drog ut på det roliga, så det kändes som om spåret var flera
kilometer långt. Av detta kan man lätt dra slutsatsen att det inte gick så bra, vilket det inte heller gjorde. Det
blev ett 3:e pris med 27 poäng. Domare var Håkan Sjöberg.
Vackra sagor är sällan långa | 2010-05-16
Att leva med hund är fantastiskt. Men det sorgliga är att man en dag måste mista sin bästa kompis. Ibland sker
det långt tidigare än man räknat med. Xantos blev bara 4½ år. Troligen drabbades han av en tumör i hjärnan,
som gjorde att han blev personlighetsförändrad, och i måndags fick han somna in. Xantos, som kallades
Dalton, var en helt fantastisk hund. Lika vacker som han var, lika duktig var han i skogen, vare sig det gällde
spår eller drev. Han blev snabbt champion på utställning, spår och drev, och i år skulle han ha representerat

Norra Taxklubben på spår-SM. Och tre år på raken erövrade han kennelns eget poängpris, Best in Zelmaas.
Fredrik, som har fört fram Xantos till alla dessa framgångar, jag känner verkligen djupt med dig.
Beda fixade spårprovet | 2010-05-17
Lilla Beda startade idag på rörligt spårprov i Bäckebol i Västsvenska Taxklubbens regi. Med glans! Hon blev
godkänd med 40 poäng, vilket berättar att hon spårade mycket bra men förstås i lite för högt tempo. Det
märks att hon är Frejas dotter. Och skanken, som var pinfärsk, greppade hon med stor förtjusning och bar
tillbaka till bilen med sedvanlig stolthet. Domare var Stellan Jonasson. Grattis, Irene, det gjorde ni bra!
Fixa finns inte mer | 2010-05-19
I söndags var Fixa på besök för kloklippning. Men det märktes då att hon började tackla av. Och i dag ringde
husse och berättade att hon blivit så dålig att fick somna in i förmiddags. Fixa, eller Dixie som hon kallades, är
nog den av mina uppfödningar som jag träffat mest utöver mina egna. I alla år har jag trimmat henne, och
dessutom har hon kommit varje månad för kloklippning. En gladare och ivrigare hund är svårt att tänka sig.
Hon fick ett långt liv, 15 år och tre månader blev hon, och hon var den sista från Arjas sista kull, den med
Trappbergets Sappo. Jag sörjer med er, Mats och Inger. Det är skönt att ni har Pia kvar.
Även Bixi fixade spårprovet | 2010-05-20
Häromdagen klarade Beda sitt anlagsprov med 40 poäng efter avslutad spårkurs. Och syrran Bixi ville inte vara
sämre. Så när hon avslutat sin spårkurs startade även hon på anlagsprov i Uppland. Och det är klart att hon
fixade det. Fort gick det förstås, hon är väl inte Frejas dotter för inte. Men annars gick det perfekt, så det blev
godkänt med 40 poäng. Domare var Torgny Edin.
Torsten tog andra certet | 2010-05-22
I dag ställdes Torsten ut i Ånnaboda, och det gick återigen bra. Han blev trea i jaktklassen och fick cert. Den
som visade upp honom var Katarina Eriksson från Drevuddens kennel. Domare var Carina Olsson. Torsten har
nu två svenska cert och ett finskt, samt 2:a på finskt drevprov. I morgon ställs han ut i Borlänge, och jag håller
alla tummar. Även Astor ställdes ut i Ånnaboda. Han var inte riktigt ringtränad och var lite svårvisad, så det
blev en 2:a i juniorklass, men med bra kritik, så det går nog bättre med lite träning.
Upp och ned i Borlänge | 2010-05-23
På dagens taxspecial i Borlänge fick Bixi en 1:a i juniorklassen, som hon också vann med hp. Grattis, Ockie och
Margareta! Det var lite roligare än 2:an hon fick på Lilla Stockholm. Men att det kan vara lite upp och ned i
utställningsvärlden visade det sig när Torsten i dag fick en 2:a i jaktklass. Hittills har han alltid fått ettor och
excellent, samt tre raka cert (två i Sverige, senast i går, och ett på Åland), men nu gick han alltså på pumpen,
så det blev inget championat den här gången. Domare var Ingrid Andersson.
Vandringspris till Jessies minne | 2010-05-26
Jag har skänkt ett nytt vandringspris till Östsvenska Taxklubben, Zelmaas Jessies Minne. Med tanke på alla
framgångsrika spårprov som Jessie startade på i klubbens regi var det givet att det skulle bli ett spårpris. Det
kommer att tilldelas den årliga klubbmästaren på spår och utdelas första gången till 2010 års klubbmästare.
Priset ska vandra i 15 år, och tillfaller då för alltid den hundägare som fått flest inteckningar i priset.
Flera hundar i elden | 2010-05-29
I dag har några Zelmaashundar startat på utställning och spårprov. Vittras avkommor, kullsyskonen Åkerböna
och Åskar har varit på utställning, och Frejas avkommor, halvsyskonen Uscilla och Bixi, har gått spårprov.
Åkerböna ställdes ut i Älandsbro, där hon blev etta i öppen klass, men fick denna gång nöja sig med en slät
1:a. Nina Karlsdotter dömde. I ett regnigt Österbybruk debuterade Åskar i championklass, där han blev trea,
men fick denna gång inte ck. Tino Pehar dömde. Samtidigt var det spårprov i Gimo, som jag för första gången
på många år missade. Bixi, som häromveckan klarade anlagsprovet, tog här direkt en 1:a i öppen klass med 35
poäng. Duktigt! Och Uscilla tog en 1:a med 40 poäng och blev uttagen som reserv till SM. Bert Jansson dömde
båda hundarna. Grattis till er alla!
Algot BIS-4 i Nybro | 2010-05-30
Algot for från Gällivare till Nybro och ställdes ut. Och resan lönade sig. Han vann juniorklassen med ck, blev
bästa hane och BIR. Och i BIS-finalen blev han fyra! Det var lite annat än 2:an han fick häromveckan. Nu var
det Bengt-Åke Bogren som dömde. Algot är 14 månader och son till Vittra och Mikkels Michelangelo, och han är
den tredje hanen i kullen som nu fått ck som junior. Inte illa! Jag lyfter på hatten för Pia, som visade upp
honom så fint.
Ludde ger sig inte | 2010-06-10
Ludde, som ju egentligen heter Khadaffi, har inte gett upp. Först fick han en tumör i en tå på ena framtassen,
som togs bort. Sen upptäcktes en likadan tumör på en tå på en baktass. Men samtidigt visade det sig att han
fått malignt melanom i tandköttet. Han fick en dödsdom av veterinären, som menade att hans kraftiga viktminskning berodde på detta. Pyttsan, sa Ludde, det här är väl inget, får jag bara lite godare mat ska ni få se.
Och Ludde fick smarrig mat av husse, och på en dryg månad gick han upp två kilo. Han skäller på katten på
granntomten, hänger med på promenaderna och river nästan huset när tre rådjur visar sig på tomten. Och si,
vid återbesök hos veterinären kan denne konstatera att tumören i munnen minskat! Ska vi tro på under?

Bixi fixade poängen åt Freja | 2010-06-13
Genom att Bixi härom veckan tog en 1:a på spårprov fick mamma Freja tillräckliga poäng för att få bruksavelspris i silver, något som delas ut på nästa årsmöte. Men om några till av hennes avkommor meriterar sig under
resten av året kanske det rentav kan bli guld. Vi får ju hoppas på en något bättre vinter för drevproven i år.
Dessutom har Freja också uppnått tillräckliga poäng för att få Kennelklubbens bruksavelspris. Tack till alla
valpköpare som meriterat era hundar!
Basta spårade galant | 2010-06-22
Basta startade i dag på spårprov i Vidja och klarade anlagsprovet galant med full poäng, 42. ”Grattis till en bra
hund”, sa domaren Annika Lundin till husse Hasse Blomgren. Basta, som kallas Bettan, är nu 14 månader. Hon
är dotter till Freja och Carmodey Land Rover.
Algot klarade anlagsprovet | 2010-06-23
I dag har Algot startat på spårprov i anlagsklass i Smålands Taxklubb, och visst gick det vägen. Varmt var det,
och vid ett tillfälle lade han sig platt innan han fortsatte, berättar matte Pia Holmberg. Men det blev godkänt
med 37 poäng. Grattis, Pia! Domare var Bosse Blomqvist. Algot, som är son till Vittra och Mikkels Michelangelo,
blev nyligen BIR och BIS-4 i Nybro. Nästa gång ställs han ut hemma i Gällivare.
Äntligen kom Frejas valpar | 2010-06-27
Hela dagen har varit en enda lång väntan på att Freja skulle komma igång med att valpa. Det dröjde till 20.30
innan den första valpen tittade fram, och 23.45 verkade allt vara klart. Men jag satt envist uppe, och kl. 02.00
kom den sista valpen. Det blev en jättefin kull med sex viltfärgade valpar, två hanar och fyra tikar. Det kunde
knappt vara bättre! Pappa till valparna är NordJdCh SEUdCh Hammarskallets Egon. Nu är Freja och jag nöjda,
och jag ska försöka gå och lägga mig. Vittra är jätteavundsjuk och vill ha valparna, men jag tröstar henne med
att hon får ett eget gäng om bara några dagar.
Vittras valpar födda | 2010-06-29
Det kan vara tufft att föda valpar – men även att sitta bredvid. Vittra och jag gick aldrig och lade oss i går, för
hennes valpning satte i gång på kvällen, och inte förrän mitt i natten började valparna födas. Den sista kom för
bara en halvtimme sedan, så det blev en lång natt. Och vad blev det då? Jo, åtta valpar, varav sex hanar.
Alltså inte riktigt samma tur med könsfördelningen som i Frejas kull häromdagen. Men det är en mycket jämn
kull, alla väger nästan på pricken lika mycket och alla är mycket mörka och utan vita tecken. Kanske någon
rent av är svart med tantecken. Pappa till valparna är Mikkels Midnight.
Bixi i spåret | 2010-06-30
Bixi är en duktig spårhund, som slag i slag klarade anlagsprovet på spår och sedan en 1:a i öppen klass. I
måndags startade hon igen på rörligt spårprov, men i den tryckande värmen mitt på dagen, och med snustorra
marker, fick hon den här gången nöja sig med en 2:a. Domare var Micke Branzell. Efter provet fick hon ett
smaskigt ben som belöning.
För min del har det varit några hektiska dagar med valpningar och väldigt lite sömn, men jag kan meddela alla
nyfikna att valparna mår bra. Vittra åkte dock på en släng av kalkbrist, men efter behandling mår hon nu bra.
Algot tog cert i Gällivare | 2010-07-10
På dagens internationella utställning i Gällivare, i regn och svalka, vann Algot jaktklassen med cert, och slutade
sedan som fyra bästa hane. Domare var Eeva Rautala, Finland. Grattis, Pia! Algot, som nu är 15 månader, är
son till Vittra och Mikkels Michelangelo.
Brasse klarade spårprovet | 2010-07-12
I dag var det Brasses tur att starta på spårprov. I nästan 30-gradig värme utanför Karlstad for han fram på tolv
minuter på anlagsprovet, utan större problem. Han blev så klart godkänd, och poängen blev 37. Domare var
Stig Henrysson. Grattis, Christer och Birgitta! Brasse, som nu är 14 månader, är son till Freja och Carmodey
Land Rover. Nu är de fyra i den kullen som har klarat anlagsprovet, och Bixi har dessutom erövrat en 1:a i
öppen klass. Duktiga hundar, och duktiga ägare!
Beda diplomerad i kantarellsök | 2010-07-14
Lilla Beda är inte bara en duktig spårhund. Nu har hon gått en kurs i kantarellsök, vilket resulterade i ett
diplom. Matte Irene hade med sin förra hund Orvar gått en kurs i kantarellsök. Så det räckte nu med en 3dagars intensivkurs med Beda för att hon skulle bli diplomerad kantarellsökhund. Duktig hund, och duktig
matte! Beda, som nu är 14 månader, är dotter till Freja och Carmodey Land Rover.
Valparnas pappa tog cert | 2010-07-25
På dagens internationella utställning i Köping tog pappan till D2-kullen, Mikkels Midnight, sitt tredje cert när
han vann jaktklassen och blev 2:a BH med R-cacib. Nu behöver han bara en 1:a i öppen klass på spår så är
han utställningschampion. Grattis, Agneta och Viveca! Domare var Nemanja Jovanovic, Serbien.
Basta på spårprov | 2010-07-25
I dag startade Frejas dotter Basta på rörligt spårprov i Vidja. Olyckligtvis just när vi i Stockholmstrakten fick
vårt första regnväder på en dryg månad. Spåret lades i går eftermiddag innan regnet kom, och sen öste det
ned hela kvällen och natten, så det var nog inte mycket spår kvar. Basta klarade dock ett 2:a pris, och det var
inte dåligt i det läget. Grattis, Hasse! Domare var Kenneth Modin.

Basta fick 1:a i Sala | 2010-08-07
Basta ställdes i dag ut på taxspecialen i Sala. Eftersom hon nu är drygt 15 månader och spårmeriterad fick hon
debutera i jaktklass, och där fick hon en 1:a. Domare var Lars Widén. Basta, som kallas Bettan, är dotter till
Freja och Carmodey Land Rover. På utställningen hade också C2-kullens pappa, Hammarskallets Egon, en
avelsgrupp som fick hederspris och blev BIS-grupp.
Familjeträff på Ulriksdal | 2010-08-28
I dag var det årets höjdpunkt när det gäller utställningar – ÖsvTK:s utställning i Ulriksdals slottspark. Som
vanligt i ett helt fantastiskt sensommarväder. Ett helt gäng Zelmaastaxar hade mött upp, både hundar som
ställdes ut och sådana som bara var där och tittade. Så här gick det: Arro fick ck och blev 5:a bästa hane,
Åskar blev 4:a i championklass, Astor fick 1:a i unghundsklass medan Ariela och Boris fick 2:a i unghundsklass,
Basta och Blixten fick 1:a i jaktklass, och Joker fick hp i veteranklass. Domare var Lesley Patton, Irland. Best in
Show blev A2-kullens pappa, Mikkels Michelangelo. Miche hade också en avelsgrupp, där Arro, Astor och Ariela
ingick, och gruppen fick hederspris. Grattis, Viveca!
Basta och Brasse på utställning | 2010-09-04
I dag var ett par av Frejas valpar från förra året, Basta och Brasse, på utställning på skilda håll. Basta ställdes
ut i Söderköping, där Agneta Pamp dömde. Hon fick en 1:a i jaktklass, men placerades inte. Brasse ställdes
samtidigt ut i Grums, där Mats Jonsson dömde. Han fick en 2:a i jaktklass.
Bixi spårchampion | 2010-09-09
Frejas dotter Bixi, från förra årets kull, blev i dag spårchampion i och med att hon tog sitt tredje förstapris på
spårprov. Hon startade i Uppland för Micke Branzell och gick i en rasande fart, vilket resulterade i 40 poäng.
Grattis, Ockie och Margareta, det har ni verkligen gjort bra. Pappa till Bixi är Carmodey Land Rover.
Åskar nu också spårchampion | 2010-09-19
I dag har jag startat ett par hundar på Upplands Taxklubbs trevliga spårprov i Härjarö. När jag nu inte har
någon egen i stil med Sixten och Jessie att gå spårprov med får jag haka på några andra. En var Vittras son
Åskar, som nu tog sitt tredje förstapris, och därmed är han spårchampion, en titel att lägga till det tidigare
utställningschampionatet. Matte Johanna blev så glad så att hon nästan svimmade. Och pappa Liza's KPinocchio, som också gick till 1:a pris, var säkert också stolt. Jag provade även att starta D2-kullens pappa,
Mikkels Midnight, som nu bara behövde ett 1:a pris för att bli utställningschampion. Men sedan han fått börja
jaga så verkar spårverksamheten inte som något han prioriterar, så vi fick bryta. Frejas dotter Uscilla var som
vanligt med, och hon tog sin sedvanliga 1:a, denna gång med ett lugnare tempo, men däremot med en mindre
tappt. Grattis ändå, Patrik!
Torsten champion | 2010-09-26
Torsten tog i dag sitt tredje svenska cert och blir därmed utställningschampion. Och eftersom han sedan
tidigare har ett finskt cert bör han samtidigt bli finsk champion, förutsatt att hans tvåa på drevprov räcker för
det. Det var på utställningen i Jälla han vann jaktklassen med cert och sedan även blev bästa hane och BIM.
Grattis, Yngve och Ann, och även Katarina som visade upp honom. Domare var Hans Almgren. Torsten är son
till Jessie och Stubbkärrs Isaskar och bor på Åland.
Åkerböna klarade spårprovet | 2010-09-29
Det tog lite tid innan matte Karin vågade sig på att starta Åkerböna på spårprov. Men när hon väl gjorde det i
går gick det jättebra. Det syntes ju redan på valpträffen att det här var en spårtalang, så det var inte förvånande. Domare var Sol-Britt Frances. Åkerböna, som kallas Molly, är dotter till Vittra och Liza's K-Pinocchio
och hon fyller tre år om några dagar.
Bixi på årets sista spårprov | 2010-10-02
Nu har Frejas dotter Bixi gjort sitt sista spårprov för säsongen. Det var i torsdags hon startade för Torgny Edin i
Storvreta, men den här gången hade hon lite för bråttom och missade återgångsvinkeln, så hon fick nöja sig
med en 2:a. Men hon är ju redan spårchampion, så. I och med att vi är inne i oktober blir det nu lite jakt för
hennes del, och även för många andra Zelmaashundar. Vi får hoppas på att snön och kylan inte kommer på
samma vis som i fjol och därmed förkortar jaktsäsongen.
Älla-Bella gillar inte utställning | 2010-10-09
Älla-Bella ställdes i dag ut i Sundsvall. Nu skulle det väl ändå gå bättre för denna förtjusande hund! Men matte
Rode berättar att Älla-Bella inte alls gillade att gå in i ringen och visade stor olust. Och då spelar det ingen roll
hur söt man än är. Så det blev en 2:a i jaktklass, precis som sist. Domare var Eva Jönsson. Nu får det bli
eftersök och jakt framöver i stället, det tycker Älla-Bella är betydligt roligare. Hon är dotter till Freja och
Hussebuss Fantom.
Khadaffi är död | 2010-10-22
Till slut gick det inte längre. Khadaffi, eller Ludde som han kallades, har sedan i vintras kämpat med tumörer,
först i ett par tår, och sedan i munnen. I april menade veterinären att hans dagar var räknade, men Ludde ville
inte ge upp. Tills idag, då gick det inte längre, så husse Tobias fick fatta det tunga beslutet att låta honom
somna in. Ludde, som var son till Härja och Rihagens Max, blev drygt tolv år. Jag känner starkt med Tobias,
som mist sin bästa kompis.

Valpträff för D2-kullen | 2010-10-27
I dag var det dags för valpträff med Vittras valpar, som nu är fyra månader. Sex av de åtta dök upp och de
fann förstås varandra direkt och lekte som galningar i trädgården medan vi andra grillade korv och fikade.
Sedan fick valparna prova på korta spår i skogen intill, och det gick riktigt bra för några av dem. Dante var
kanske den som visade bäst talang, men hade otur för några ungar från skolan i närheten hade flyttat på
snitslarna och kastat bort skanken. Men han ska få en ny chans snart. Pappa Mikkels Midnight kunde tyvärr inte
komma, men hans uppfödare Viveca Nilsson var med för att titta på avkommorna.
Joker tog grävlingen | 2010-10-31
Joker har ju i yngre dagar startat på flera grytprov med framgång och är godkänd eftersökshund i gryt. Och det
har han nytta av än idag vid 13½ års ålder. Häromdagen fick han följa med husse Bengt Adlén för att hjälpa en
sommarstugeägare, som länge haft problem med grävlingar som förstör trossbotten på stugan. "Nu hade vi tur
för gammelgrävlingen var på plats i full färd med att riva ut isoleringen under huset. Naturligtvis för trångt för
mig att komma fram, men efter skott och mycket bökande för Joker så lyckades han släpa ut den här stora
grävlingen. Sonen Zetor fick sedan chansen att stifta bekantskap med Grimbart. Mycket försiktigt och under
skällande", berättar Bengt.
Golda är död | 2010-11-02
Så har ännu en av de gamla fina veteranerna farit till hundhimlen. I dag dog nämligen Golda efter att ha
drabbats av en trolig hjärnblödning. Golda, som kallades Asta, har annars varit en mycket frisk hund i alla år.
Hon var dotter till Loppan (Darja) och Sixten (Ben Bella), och hon blev 15½ år. Jag känner starkt med matte
Ulla-Britt, som för några år sedan blev änka, och nu alltså mist sin kära hund.
C2-kullens pappa SM -trea | 2010-11-08
I dag avgjordes drev-SM i Östergötland. Vann gjorde Källstigens Garbo och Stig Larsson, Halland, hårfint före
Laggarängens Diva och Mats Dahlström, Södermanland. Trea blev Hammarskallets Egon och Helena Gustafsson
från Dalarna, och det saluterar jag lite extra för eftersom Egon är pappa till Frejas valpar i C2-kullen. Och
faktum är att man redan nu kan se lovande anlag bland valparna. Cajsa Cavat har drivit rådjur i 20 minuter,
drygt fyra månader. Vad månde bliva?!
På drev-NM i Norge i torsdags ingick förresten en son till Pinoccio, Bodnäs Crackerjack, i det vinnande finska
laget. En annan Pinoccioson, Bodnäs Berija, blev för övrigt NM-trea för två år sedan.
Celine först i ringen | 2010-11-14
Celine var först ut av årets valpar att ställas ut. Det skedde i dag i norska Orkdal. Hon tävlade i valpklass 4-6
månader och blev BIM-valp. Domare var Per Iversen, och så här lyder kritiken: "4 mnd, en nett ung tispe.
Herlig humør. For alder bra hode og godt uttrykk. God hals, bra brystdybde men ennå litt bakhøy og rygg blir
deretter. Bra ben og poter, god pels. Lette og effektive bevegelser." Grattis, Nina! Celine, som kallas Vera, är
dotter till Freja och årets SM-trea Hammarskallets Egon.
Freja fick bruksavelspris | 2010-11-19
Fartfyllda Freja (Mikkels Märian) har nu fått ta emot Svenska Kennelklubbens bruksavelspris för jaktprovsmeriterade avkommor. De hundar som bidragit till detta är Unnie, Uscilla, Xandra, Xantos, Xavier, Xilla, ÄllaBella, Basta, Beda, Bixi, Blixten och Brasse. Freja har också fått ihop poäng för att få Svenska Taxklubbens
bruksavelspris i silver, och siktet är nu inställt på guld framöver. Jag tackar alla valpköpare som jobbar så fint
med sina hundar.
Spårprov i grevens tid | 2010-11-20
Sent omsider skulle jag starta Arro på spårprov. Men förra fredagen hade det snöat, så det blev inställt. I går
skulle det dock bli av, även om ett hotande snöväder var på gång. Vi startade på Ekerö för Leif Rohlin. På
frostfrusen mark, just innan det mörknade, hade vi klarat av anlagsprovet och Arro blev godkänd. Det blev lite
som en födelsedagspresent till husse Olle, som fyller jämnt i dag. Och det var verkligen i sista minuten som vi
kunde genomföra spårprovet, för redan när jag åkte hem började det snöa så smått, och i dag täcker ett tjockt
snötäcke marken. Tjusige Arro är son till Vittra och Mikkels Michelangelo.
Denise och Dennis BIR och BIM | 2010-11-20
På dagens utställning i Visby debuterade Vittrabarnen (e Mikkels Midnight) Denise och Dennis i valpklass 4-6
månader. Båda fick hp av domaren Nina Karlsdotter, och Denise blev BIR-valp och brorsan Dennis blev BIM.
Denise blev sedan BIS-2 i valpfinalen. Grattis till Karin, Göran och Gertie!
Quando är död | 2010-11-22
I dag fick jag det sorgliga beskedet att Quando är död. Under rävjakt i september blev han påkörd och dödad.
Quando, som kallades Fjodor, var en vacker gosse som blev utställningschampion. Han var son till Jessie och
Mikkels Magnus och blev 9½ år. Jag sörjer med hans ägare.
Älla-Bella svårt biten | 2010-11-24
Stackars lilla Älla-Bella! Häromdagen blev hon svårt biten av en annan hund, bland annat fick hon två ordentliga bett genom bukväggen, som krävde operation. Det var en jämthundshane, som helt oprovocerat anföll
henne och bet henne så illa. Ägarna till hunden avlivade den direkt efteråt. Nu har Älla-Bella fått komma hem
och ligger lite eländig mellan filtar och gnäller, men hon återhämtar sig, berättar matte Rode. Och det är skönt
att höra, men det var ju synd att jaktsäsongen fick ett så brådstörtat slut, just när hon kommit i gång riktigt
fint. Älla-Bella, som kallas Bella, är dotter till Freja och Hussebuss Fantom.

Ingen lycka i Älvsjö | 2010-12-18
I dag har jag ställt ut Åskar på Stockholm Hundmässa, det som vi gamlingar envisas med att kalla Stora
Stockholm. Ingen kul upplevelse! P-plats långt bort i h-vete, 25 min köande för att komma in, och så var det
slut på kataloger. Skandal! Till råga på allt blev Åskar bara trea i championklassen utan ck, trots att han såg
bättre ut än någonsin. Domare var engelska Zena Thorn Andrews. Det enda roliga var att Taxklubbens monter,
som Östsvenska Taxklubben stod för, utsågs till bästa rasmonter!
Bixi och Åskar BIZ-vinnare | 2010-12-29
Kampen om att bli årets vinnare av kennelns eget vandringspris, Best in Zelmaas, blev hård. Under senaste
tiden har Bixi och Åskar legat på delad förstaplats. Bixi har anmälts till drevprov, och hade det blivit av hade
hon troligen gått om. Men snön har ju gjort att inga drevprovsstarter varit möjliga, så nu får jag helt enkelt
beställa en segerpokal till för att båda hundarna ska få varsin, märkt BIZ 2010. De drog ihop 19 poäng vardera.
Torsten blev tvåa på 15 poäng, och på en delad tredjeplats med 14 poäng kom Algot, Arro och Åkerböna. Jag
gratulerar vinnarna, och önskar lycka till i kampen om nästa års pokal
Tillbakablick på 2010 | 2010-12-31
Ännu ett år har förflutit. Två nya kullar har fötts på kenneln, Frejas femte och sista kull och Vittras tredje.
Många valpar blev det, för med tre dagars mellanrum föddes totalt 14 valpar, mitt i den heta sommaren. Jag
behöll Deika från Vittras kull, och tog Frejas dotter Carisma som halvfodertik.
Samtidigt är det flera Zelmaashundar som har gått till de sälla jaktmarkerna under året: Fidel, Fixa, Golda,
Khadaffi, Milton, Quando, Xantos. Och så min egen underbara Jessie. Det kom så snabbt och oväntat, bara
några veckor efter det att hon blivit BIR-veteran på utställning, och jag har fortfarande svårt att tänka på
henne utan att börja gråta.
Det har inte varit lika många Zelmaashundar på utställning och prov under året som tidigare. Drevproven blev
ju alla blåsta på detta år, såväl under januari som under senhösten/vintern på grund av snö och kyla. Bixi och
Åskar har under året blivit spårchampions, och de fick också dela på priset som Best in Zelmaas. Torsten blev
utställningschampion i Sverige och Finland. Flera av Vittras valpar från förra året har lyckats mycket väl på
utställning med ck, cert, BIR och BIM , och Frejas valpar har på motsvarande sätt fått fina resultat på spårprov.
Och själv har hon fått motta Kennelklubbens bruksavelspris för sina framgångsrika avkommor, och har även
poäng för Taxklubbens bruksavelspris i silver.
Jag ber att få önska alla ägare till Zelmaashundar och andra läsare av hemsidan ett riktigt gott nytt år.

