Aktuellt 2013
Tre delar priset | 2013-01-01
Nu när vi lagt år 2012 till handlingarna är det dags att utse Best in Zelmaas 2012, det vill säga den hund (utom
mina egna) som skrapat ihop flest poäng till kennelns eget poängpris. Denna gång blir det tre hundar som får
varsin pokal eftersom de hamnade på samma poäng. Det är Argus, Cajsa Cavat och Essie som uppnådde 14
poäng vardera.
Cajsa Cavat är död | 2013-01-21
Cajsa Cavat är död, bara 2½ år gammal. Hon drabbades av ett elakartat halsdiskbråck, och för att inte förlänga
hennes plågor beslöts att hon skulle få somna in. Pigga, glada Cajsa, som var en duktig jakthund och trevlig
familjehund, som utan att protestera lät lillflickan klippa hål i pälsen på henne för att "göra henne fin" inför
utställningen. Cajsa, som var kullens kavataste valp, därav namnet. Extra sorgligt är att Fredrik och hans familj
även miste Cajsas halvbror, den fantastiske Xantos, i en förmodad hjärntumör, endast 4½ år gammal. Jag
känner verkligen med er i denna stund. Cajsa, som var dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch Hammarskallets
Egon, var en av de tre som blev Best in Zelmaas förra året, och en pokal kommer så småningom.
Storslam i priser | 2013-02-16
I dag var jag på Östsvenska Taxklubbens årsmöte, där det förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar delas ut
championbägare, vandringspriser och poängpriser för året som gått. Deika blev ju utställningschampion, och
dessutom fick hon för andra året i rad Pomparnas Vp som bästa poängplockare under året. Och Vittra fick för
andra året i rad Zelmaas Vp som bästa avelstik under året. Dessutom fick kenneln ÖsvTK:s poängpris och
SvTK:s jubileumsgryta. Hundar som ingått i tävlingen om dessa priser är: Algot, Argus, Arro, Basta, Cajsa
Cavat, Deika, Denise, Dennis, Digger, Douglas, Emma, Enzo, Essie, Uscilla, Vittra och Åskar. Så jag riktar ett
tack till ägarna till alla dessa hundar som tävlar så duktigt.
Vandringspriset Zelmaas Vp till bästa avelstik skänkte jag till ÖsvTK 1998. Under årens lopp har Arja, hennes
dotter Fatima, hennes dotter Jessie och hennes dotter Vittra fått inteckningar i priset. Fatima fick det två
gånger, och nu har även Vittra fått det för andra året i rad. Det är en följd av att hennes vackra och duktiga
avkommor lyckats så bra på utställning och spårprov under året. Och förhoppningsvis blir det fantastiska
avkommor efter henne, för nu har Vittra börjat löpa och om allt går som det ska blir det valpar till våren.
Vittra + Hemulen = Sant | 2013-03-01
Jo, nu är det klart. Vittra har blivit parad med Ch Ruskabackens Hemulen, eller Herman, som han kallas. Denne
stilige gosse är son till Ch Liza's K-Pinocchio (som Vittra har Å-kullen tillsammans med) och Ch Skuleskogens N
Pirouchka. Så om parningen lyckats hoppas jag på minst lika fina valpar som Vittra fått i sina fyra tidigare
kullar. Dessa valpar beräknas i så fall födas omkring den 3 maj och blir leveransklara omkring den 28 juni.
Essie på filminspelning | 2013-03-08
Jag blev häromdagen kontaktad av ett filmbolag som var på jakt efter en strävhårig tax till en filminspelning
samma dag. Filmen skulle utspelas 1978 och därför poängterades vikten av att hunden skulle vara just en
strävhårig tax. Jag kan tänka mig att det berodde på att den då var Sveriges vanligaste hund. Själv hade jag
inte möjlighet att ställa upp med någon av mina hundar, men jag fick tag i Fredrik som kunde komma dit med
Essie (dotter till Vittra och Urax), och hon har enligt rapport skött sig alldeles förträffligt. Filmen, som baseras
på Klas Östergrens fantastiska romaner "Gentlemen" och "Gangsters", regisseras av Mikael Marcimain och
kommer på bio nästa år och som teveserie året därefter.
Fanny gjorde succé | 2013-03-10
I dag var vi på utställning i Köping. För Fanny, just fyra månader gammal, blev det en lysande debut. Hon blev
BIR-valp 4–6 mån och sedan BIS-2 totalt. Det var 15 valpar, och hon var i särklass yngst. Douglas blev tvåa i
jaktklass med ck och trea bästa hane med cert. Och syrran Deika blev trea i championklass med ck, men sedan
oplacerad i bästa tik. Essie, just 15 månader gammal, debuterade i jaktklass med excellent på pappa Urax 9årsdag. Där fanns för övrigt ett barnbarn till honom från Ranbergens kennel som fick ck och blev tvåa bästa
hane. Domare var Carina Olsson.
Frejas dotter Bixi ställdes samtidigt ut i Strängnäs för Anette Edlander och fick Good i jaktklass. Och på
gårdagens utställning i Östersund ställdes Xaviers dotter Jycklodrevets Molly ut för Mats Jonsson och fick Very
good i juniorklass.
Duktiga spårsyskon | 2013-04-27
I dag gick jag spårprov ute i Vidja med Deika och Douglas. De var duktiga båda två och föreslås för 1:a pris av
domaren Annika Lundin. Troligen får Douglas lite högre poäng än Deika, för han gick helt prickfritt medan Deika
hade lite problem uppe på ett berg. Hon redde dock som vanligt ut det med ivrigt ringande. Genom den troliga
ettan har Douglas nu chansen att bli champion på utställningen nästa helg eftersom han sedan tidigare har två
ck i jaktklass. Vi håller tummarna!
Argus BIR i Uddevalla | 2013-04-28
På dagens taxspecial i Uddevalla fick Argus sitt andra ck i jaktklass, och han blev också bästa hane och bäst i
rasen för domaren Ingrid Andersson. Därmed fick han också certet, och dessutom inteckning i Keeper's
Torstens och Ellenborg's Barons Vp. Grattis, Birgitta, och tack till Lotta Karlsson som visade upp Argus så fint i
ringen. Ett ck till och en etta på spår är vad som nu står på önskelistan för att Argus i likhet med brorsan Arro
ska bli champion. Och för Algot återstår bara den där ettan på spårprov för championatet. Fina bröder, alltså!
Vittra är mamma till dem, och Ch Mikkels Michelangelo pappa.

Wilda vann i Hjortkvarn | 2013-04-28
På spårprovet i Hjortkvarn i dag blev Wilda återigen provets bästa hund tillsammans med husse Kjell
Andersson. De har tidigare vunnit detta prov 2007 och 2009, och nu var det alltså tredje gången gillt. Det
innebar att de fick inteckning i följande vandringspriser: Glorias Vp, Lennart Sands Oljemålning Vp samt
Caritzas Vp, som de tog hem för alltid. Domare var Gunilla Svensson.
Indira och Olga döda | 2013-04-30
Två dödsbud på två dagar. I förrgår fick Indira somna in, drygt 16 år gammal. Pepsi, som hon kallades, var en
duktig jakthund och älskad familjemedlem. Hon var dotter till Evita och Ch Trappbergets Sappo. Så nu finns
bara Irja kvar från kullen, som bestod av sju valpar. Som av en märklig slump fick jag samtidigt veta att Irjas
dotter Olga (e Ch Eiarö Zylvester) även hon fått somna in. Hon skulle ha blivit 13 år om några månader. Det
känns sorgligt när gamla kämpar lämnar oss, och jag känner djupt med Indiras och Olgas ägare.
Vittras valpar födda | 2013-05-01
Under gårdagskvällen och natten till i dag födde Vittra sina valpar, något tidigare än beräknat. Det visade sig
också att det inte var lika många valpar som man skulle tro med tanke på hennes enorma mage. Sex valpar
var det, men en tikvalp föddes tyvärr död. Så resultatet blev tre hanar och två tikar, som är desto mer fulla av
liv. Det finns gott om mat i Vittras mjölkbar, och de äter och sover, och det är tyst och lugnt i valplådan. Pappa
till valparna är Ch Ruskabackens Hemulen.
Fanny BIS-2 i Ulriksdal | 2013-05-04
På dagens taxspecial vid Ulriksdals slott blev Fanny återigen BIR-valp 4–6 månader, och hon blev sedan BIS-2,
slagen av samma långhårsvalp som vann över henne i Köping. För de andra av mina uppfödningar som också
ställdes ut gick det dock inte lika bra. Douglas, som i och med spårettan förra helgen hade chansen att bli
champion, fick nöja sig med ett very good i jaktklassen. Även Basta hade i dag chansen att bli champion, men
fick nöja sig med excellent. Och Åskar, ensam championhane, fick för första gången inte ck i championklass.
Hårda bud i Mellerud! Domare var norska Vigdis Nymark.
Fanny BIR-valp igen | 2013-05-09
Fanny har nu precis blivit sex månader, så vid dagens utställning i Malmköping debuterade hon i klassen 6-9
månader. Återigen blev hon BIR-valp, och hon blev sedan BIS-trea. Den här gången visades hon av matte
Kerstin, som är hennes fodervärdBasta gjorde ett nytt försök att få sitt tredje ck, men nu blev det bara very
good för finska domaren Jetta Tschokkinen. Men husse Hasse ger inte upp för det.
I Sätila ställdes Bastas halvbror Xavier (båda har Freja som mamma) ut för domaren Ann-Christin Johansson
och det resulterade i ett very good i jaktklass. Men hans dotter Jycklodrevets Ava fick ck i juniorklass. Grattis,
Tina!
Uscilla vann Sixtens Minne | 2013-05-18
I dag var det dags för det trevliga spårprovet i Gimo. Men efter 25 raka starter där kunde jag tyvärr inte vara
med i år eftersom jag sitter hemma med valparna. Fast kenneln representerades ändå med den äran av Uscilla,
som också alltid deltar med framgång. Hon gick "som vanligt" till 1:a pris och blev provets bästa veteran (hon
är nio år) och tog därmed hem en inteckning i Sixtens Minne. Uscilla blev också uttagen som reserv till årets
spår-SM, samt som ordinarie till klubbkampen mot Dreverklubben. Grattis, Patrik! Sixtens Minne skänkte jag till
Gimoprovet till minne av Sixten (Ben Bella), som vann provet flera gånger. Det var också i Gimo 2007 som
Sixten avslutade sin spårkarriär vid fyllda 16 år, givetvis med ett 1:a pris.
Fanny på Taxens dag | 2013-05-26
I dag var det Taxens dag på Lida. Själv kunde jag i år inte vara med, men Fanny var där och ställdes ut i
valpklassen på den inofficiella utställningen. Det blev ett hederspris och hon blev BIS-2 bland valparna.
Åkerböna i Alfta | 2013-06-02
Åkerböna, även kallad Molly, ställdes i dag ut i Alfta. Det blev ett very good i jaktklassen. Fin kritik, men
domaren Paula Sunebring tyckte inte att hon rörde sig med tillräcklig energi bak. Åkerböna är dotter till Vittra
och Ch Liza's K-Pinocchio.
Perón är död | 2013-06-14
Perón har fått somna in sedan hans hjärta inte orkade längre. Perón, som kallades Micko, var son till Ina och
Ch Dovras Leif-Egon, och han var själv trippelchampion. 2002 blev han först viltspårchampion och sedan
drevchampion, och det året tog han hem nästan alla de poängpriser som delas ut på VTK:s årsmöte. Året efter
blev han utställningschampion. Han var också pappa till en kull. Men först och främst var han familjen Bybergs
kära familjemedlem, och jag förstår verkligen den sorg de nu upplever. Perón blev 12½ år.
Uscilla tvåa i Dreverkampen | 2013-06-17
I veckan avgjordes Dreverkampen i uppländska Gimo. Det är ett lag med taxar från Upplands Taxklubb som
möter ett dreverlag, och det är en årlig kamp. I år vann taxlaget med placeringarna etta, tvåa och fyra. Uscilla
skötte sig som vanligt med den äran och bärgade tillsammans med Patrik andraplatsen. Veteranen Uscilla är en
klippa i dessa sammanhang, och kunde hon bara lugna ned tempot något hade hon säkert vunnit. Hon har
tidigare varit deltagare i några spår-SM, och i år är hon reserv. Uscilla, som är nio år, är dotter till Freja och
multichampion Revestreken's Frikk.

Brasse fixade championatet | 2013-07-15
Brasse tog i dag sin tredje etta på spår med husse Christer, så nu är han vid fyra års ålder äntligen
spårchampion. Det började ju så bra med godkänt anlagsprov redan som ung, men sen ledsnade Brasse på det
där med konstgjorda spår medan han tyckte det var roligare med riktiga eftersök. Men så väcktes intresset
igen, och inom loppet av ett par veckor har han tagit sina tre ettor, varav en dessutom med ett hp. Domare i
går var Annette Larsson. Brasse är son till Freja (Mikkels Märian) och Ch Carmodey Land Rover. Grattis, Birgitta
och Christer!
Två nya champions | 2013-07-20
Det small till riktigt på den internationella utställningen i Köping i dag. Både Douglas och Basta fick ck i
jaktklass och blev därmed champions. I veckan blev ju även Bastas bror Brasse spårchampion, så det är
mycket att fira. Även Deika var med i Köping och vann championklassen och blev sedan fyra bästa tik, medan
Basta blev trea där. Douglas var oplacerad i bästa hane. Domare var Elisabeth Rhodin.
Faxes debut | 2013-07-28
Faxe ställdes i dag ut i valpklass på den internationella utställningen i Ransäter. Han fick hp och blev BIM-valp
med strålande kritik. Grattis, Charlotte! Domare var norske Leif Ragnar Hjorth. Förtjusande lille Faxe, som blir
nio månader om en dryg vecka, är son till Ölza och Ch Mikkels Michelangelo. Nu laddar han om inför att även
debutera på spårprov.
Basta 4:a i Sala | 2013-08-03
För några veckor sedan blev Basta utställningschampion. Och i dag var det dags för debut i championklass på
utställningen i Sala. Där blev hon trea med ck, och sedan slutade hon som fyra bästa tik. Domare var Pia
Lundberg. Grattis, Hasse! Basta, som kallas Bettan, är sedan tidigare också spårchampion. Hon är dotter till
Freja (Mikkels Märian) och Ch Carmodey Land Rover, och hon är fyra år.
Irja är död | 2013-08-18
Livet är märkligt. I lördags skrev jag här om O-kullen, som fyllde 13 år och att mamma Irja fortfarande levde.
Men så i dag tog det slut för Irja. Hon har dragits med en del krämpor de sista åren, men ändå varit
förhållandevis pigg. Irja var dock en mycket gammal dam, 16½ år, och allt har ett slut, hur sorgligt det än är.
Irja var en jättetrevlig tik som skötte sina fem valpar i O-kullen på bästa sätt. Hon var själv dotter till Evita och
Ch Trappbergets Sappo, och den sista från den kullen. Jag sörjer med er, Lasse och Leili.
Meja är död | 2013-08-19
Ännu en gammal trotjänare har lämnat jordelivet. I dag somnade Meja in vid en ålder av 14 år och tre
månader. Dagen innan hade hon varit pigg och gått sin vanliga skogsrunda, men sedan tog det plötsligt slut,
som det kan göra med en gammal hund. Meja var dotter till Fatima och Ch Söderbergets Gusten, och hon var
själv en duktig jakthund som jagade upp i hög ålder.
Lyckat på Ulriksdal | 2013-08-31
Trots ideliga regnskurar i dag hade elva Zelmaashundar med ägare infunnit sig till utställningen i Ulriksdals
slottspark. Och det blev finfina resultat. I valpklass 4–6 mån blev Gaia BIR och BIS-2, medan Gita blev trea i
klassen. I juniorklass blev Fanny etta med ck, och i unghundsklass blev Enzo etta med ck medan Elvira fick
very good. I jaktklass blev Essie fyra med excellent. I championklass placerade sig Arro, Douglas och Åskar
som tvåa, trea och fyra med ck och så blev de även placerade i bästa hane. Basta blev tvåa med ck i
championklass. Och Vittra blev BIR-veteran och fyra bästa tik samt BIS-2 veteran. Hon hade också bästa
avelsgrupp med hp, och slutligen blev uppfödargruppen tvåa med hp.
Argus fullcertad | 2013-09-01
I lördags var det storslam för Vittra och ett gäng av hennes valpar på Ulriksdal. Och i dag fullföljdes det hela av
att sonen Argus (e Ch Mikkels Michelangelo) tog sitt tredje ck i jaktklass och därmed är "fullcertad". Det skedde
på utställningen i Laxsjön, där han blev trea i jaktklass och fyra bästa hane. Domare var Anette Edlander.
Grattis, Birgitta! Nu håller vi tummarna för en etta på spårprov så är championatet i hamn.
Ozo är död | 2013-09-04
I dag fick jag det tråkiga beskedet att Ozo fått somna in sedan hon drabbats av hjärtsvikt. Ozo, som kallades
Line, var dotter till Irja (som själv nyligen dog) och Ch Eiarö Zylvester, och hon fyllde 13 år för några veckor
sedan. Ozo flyttade med familjen till Norge för många år sedan och sedan dess har jag inte träffat henne, men
jag sörjer med hennes familj.
Otto är död | 2013-09-05
Livet är märkligt. I går somnade Ozo in, och då fanns bara Otto kvar från O-kullen. Men i dag, tog livet slut
även för honom. För bara några veckor sedan fyllde de 13 år. Otto bodde i Övertorneå och därför hade jag inte
träffat honom sedan han var 11 månader. Han deltog då på sin enda utställning, där han fick ck. En riktigt stilig
kille var han, och en hängiven jakthund. Irja, som var mamma till O-kullen, dog själv nyligen vid 16½ års
ålder, just på deras 13-årsdag. Pappan, Ch Eiarö Zylvester, är dock död sedan flera år.
Halvdant i Biby | 2013-09-14
Sista (?) vackra sensommardagen tillbringades på utställningen i Biby i dag. Den här gången gick det dock inte
lika bra som sist. Gaia och Gruff blev fyra respektive femma i valpklass, men båda fick ändå hp. Fanny fick very
good i juniorklass, liksom Essie i jaktklass. Zaida fick excellent som trea i championklass, liksom Vittra som
tvåa i veteranklass (efter att ha drabbats av ett elakartat getingbett 1½ timme innan hon skulle in i ringen).

Uppfödargruppen fick dock lysande kritik av domaren Arvid Göransson och fick Vp som bästa strävhårsgrupp,
och den blev sedan BIS-tvåa. Åskars dotter Maxima blev trea bästa tik.
Argus på spårprov | 2013-09-14
I dag startade Argus på BDTK:s ordinarie spårprov. Han är ju fullcertad och en etta skulle göra honom till
champion, men nu blev det en 3:a denna gång. Domare var Lars Krantz. Bättre lycka nästa gång!
Spårprov på Ekerö | 2013-09-20
I härligt sensommarväder gick jag i dag spårprov ute på Ekerö. Det blev lite blandade karameller i resultatväg.
Fanny debuterade i anlagsklass, startade bra men fick snart upp intresse för färska harspår, och sen var det
kört för den här gången. Essie debuterade i öppen klass och klarade det bra, men virrade tyvärr bort sig i
återgången, vilket resulterade i en återföring och därmed föreslagen för ett 2:a pris. Rutinerade Deika skötte
sig med den äran och gick "som vanligt" till ett 1:a pris. Domare var Leif Rohlin.
Upp och ned i spåret | 2013-09-21
Spårprov även i dag, denna gång på Härjarö. Men nu var det omvända roller för hundarna jag startade med i
går. Fanny klarade anlagsprovet med glans, om än i snabbaste laget. Däremot gick det åt skogen för Deika och
Essie, som fick varsin nolla. Det fanns dock några andra framgångsrika Zelmaashundar. Faxe fick full pott i
anlagsklass med hp och fick vandringspris. Och duktiga Uscilla fick i vanlig ordning 1:a pris, men som vanligt
höll hon ett lite för högt tempo.
6:e bruksuppfödarpriset | 2013-09-27
I dagarna har jag fått hem ännu ett bruksuppfödarpris från Svenska Kennelklubben, det sjätte i ordningen.
Priset får man som uppfödare när man uppnått ett visst antal poäng för uppfödningar som meriterat sig på
drev, gryt eller spår. Hundarna måste också ha meriterat sig på utställning, även om detta inte ger poäng. De
hundar, som bidragit till just detta pris är Arro, Brasse, Basta, Bixi, Cajsa Cavat, Deika, Douglas, Varja, Xavier
och Åskar. Tack till alla hundägare som är så duktiga med sina hundar!
Pelé är död | 2013-09-20
I dag nåddes jag av beskedet att Pelé fått somna in. Det var hjärtat som inte höll längre. Store, starke Pelé var
under många år en oerhört duktig jakthund, en riktig hårding som inte backade för något vilt, och han hade 1:a
pris på drev. Han var son till Ina och Ch Dovras Leif-Egon, och han skulle fylla 13 år om några månader. Jag
sörjer med hans ägare.
Lyckat i Storvreta | 2013-09-29
I dag har vi tillbringat dagen i Tuthammarens ridhus i Storvreta, där Upplands Taxklubb hade sin höstutställning. Sex Zelmaashundar deltog, och det med över lag bra resultat. Gaia blev BIR-valp 4–6 mån och BIS3 totalt. Douglas blev trea i championklass med ck och fyra bästa hane. Fanny vann juniorklassen med ck, och
Essie blev trea i jaktklass med ck, men båda blev sedan oplacerade i bästa tik. Åkerböna fick excellent i
jaktklass. Vittra vann veteranklassen med ck och blev fyra bästa tik, och även BIS-veteran. Slutligen blev
uppfödargruppen BIS-uppfödargrupp.
Wilda tog ny 1:a | 2013-09-28
Duktiga Wilda tog i dag en ny spåretta på Finnerödjaprovet. Nu ligger hon och husse Kjell bra till inför SMuttagningen för Örebro läns Taxklubb till nästa års SM med årets tre raka ettor på 68, 75 och 72 poäng. Vi
håller tummarna! Domare var Tommy Wågemo. Wilda, som är 8½ år, är dotter till Prillan och Ch Söderbergets
Hjalle.
Valpträff för G2-kullen | 2013-10-06
I dag var det dags att återsamla valparna i G2-kullen för den sedvanliga valpträffen. De är nu fem månader,
och det var verkligen återseendets glädje. Full fart med lekar i trädgården, och där deltog även pappa
Ruskabackens Hemulen med stor glädje, och sedan fick alla prova på ett litet spår i skogen
Argus tvåa i Tvååker | 2013-10-12
Argus ställdes i dag ut i Tvååker, där han blev tvåa i jaktklassen med ck, och sedan blev han tvåa bästa hane
med reservcert. Domare var Anette Edlander. Argus, son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo, är ju sedan
tidigare "fullcertad", så nu väntar vi bara på ett lyckat spårprov så att han kan bli champion. Jag håller
tummarna, Birgitta!
Ariela fixade spåret | 2013-11-15
Det tog sin tid innan husse Odd-Björn kom till skott när det gällde att starta Ariela på spårprov. Ute på jakt har
hon varit en del, men nu var det alltså dags för ett anlagsprov på spår. Det skedde i dag på Ekerö för domaren
Leif Rohlin, och det gick alldeles utmärkt. Grattis, Odd-Björn! Ariela, som kallas Myrrha, är dotter till Vittra och
Ch Mikkels Michelangelo och hon är 4½ år.
Deika flyttar| 2013-11-23
Jag har tvingats ta ett mycket jobbigt beslut: att låta Deika flytta. När lillsyrran Gaia kom in i huset blev Deika
så otroligt kär i henne att hon vaktade henne mot andra tikar. Jag som alltid kunnat ta hem mina uppfödningar
på besök, plötsligt blev det problem om någon ville leka med Deikas lilla älskling. Det blev ohållbart, särskilt
som jag har några fodertikar som kommer hit regelbundet. Så efter moget övervägande har jag i dag låtit
henne flytta hem till Frejas son Brasse i Värmland, där hon ska bo hemma hos Birgitta och Christer. Det är på

prov, men jag hoppas att allt ska fungera. Jag har ju själv haft omplaceringshundar förr, och det har gått
utmärkt, så det är bara att tänka på det, om än det känns tufft för mig just nu.
Quirino är död | 2013-12-14
I dag nåddes jag av det sorgliga beskedet att Quirino fått somna in sedan han drabbats av hjärtsvikt. Remus,
som han kallades, var son till Jessie och Ch Mikkels Magnus och han skulle ha fyllt 13 år om några månader.
Jag sörjer med familjen Mühlenbock, som mist sin fine kompis.
Tillbakablick på 2013 | 2013-12-31
Ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Förra året miste jag en av mina egna hundar, Freja. Och i
år har jag tvingats fatta det jobbiga beslutet att omplacera Deika, som fick flytta hem till Brasse i Värmland.
Men glädjande nog har det gått jättebra.
Några av mina äldre uppfödningar har gått bort under året, de flesta en bra bit upp i åren: Indira, Irja, Meja,
Olga, Otto, Ozo, Pelé, Perón och Quirino. Men även Cajsa Cavat, som bara var 2½ år.
En ny kull har fötts under året, G2-kullen, med Vittra som mamma och Ch Ruskabackens Hemulen som pappa.
Det var Vittras femte och sista kull, och därmed har hon blivit mamma till 31 valpar. Från kullen behöll jag
Gaia, som ställts ut i valpklass med finfina resultat under året. Hon visar också stort intresse för spår, så jag
ser fram emot att starta henne på spårprov. Och från förra kullen, som föddes i slutet av 2012, har fodertiken
Fanny utmärkt sig genom att klara godkänt anlagsprov på spår och tagit ck på utställning. Och brorsan Faxe
har blivit bästa anlagshund på spårprov och tagit hem flera vandringspriser.
Brasse har blivit spårchampion och syrran Basta utställningschampion, liksom Douglas. På ÖsvTK:s årsmöte i
vintras fick jag ta emot ett helt gäng vandringspriser för hundarnas prestationer.
Nu tar vi nya tag inför 2014. Och samtidigt ber jag att få önska alla ägare till Zelmaashundar och andra
taxvänner ett riktigt gott nytt år.

