Aktuellt 2014
Douglas tog priset | 2014-01-01
Nu när 2013 är till ända står det klart att det blev Douglas som blev "Best in Zelmaas". Det blev han genom att
ha fått ck på utställning, 1:a på spår och blivit utställningschampion. Hade halvbrorsan Argus, som är
fullcertad, hunnit ta en 1:a på spår, hade det blivit delat pris. Men nu är det Douglas och matte Lisbeth som får
ta emot pokalen BIZ 2013.
Poker är död | 2014-01-17
Jag har fått det tråkiga beskedet att Poker har fått somna in. Det skedde strax före hans 13-årsdag i början av
december. Han var en av de sista i den framgångsrika P-kullen med Ina som mamma och Ch Dovras Leif-Egon
som pappa. Poker, som kallades Svante (en liten poäng genom att husse heter Thuresson i efternamn), har
fungerat som en bra jakthund i alla år, även om han inte i likhet med sina syskon startade på drevprov.
Leo är död | 2014-01-29
I dag fick jag det sorgliga beskedet att Leo är död. Det var levern som gav upp, och det fanns inte något att
göra. Leo, som var son till Ch Mikkels Mantjek och Gruffa, blev 15 år och två månader. Leo startade också på
ett drevprov i yngre dagar, men hade oturen att det var oerhört vattenfyllda marker, vilket han inte alls gillade,
så han bröt. Leo kom hit regelbundet för trimning och var alltid så lättsam att ha och göra med.
Vittra får silver | 2014-02-09
Nästa lördag är det dags för årsmöte i Östsvenska Taxklubben. Då kommer Vittra att ta emot (dock ej i egen
hög person) bruksavelspris i silver. Det är några av hennes vackra och duktiga avkommor som har dragit ihop
tillräckligt med poäng för silver, nämligen följande: Algot, Argus, Arro, Deika, Douglas, Essie, Åkerböna och
Åskar.
Priser på årsmötet | 2014-02-16
I dag hölls Östsvenska Taxklubbens årsmöte, där ett antal hundar också prisades. Basta och Douglas fick ta
emot sina championatutmärkelser, och Vittra fick sin plakett för bruksavelspris i silver. Bland poängpriserna fick
hon även detta år ta emot Zelmaas Vp för bästa avelstik, vilket innebär att ett antal av hennes avkommor
dragit ihop mest poäng på utställningar och prov. Det är tredje året i rad som hon fått en inteckning i priset,
och det roliga är att även mamma Jessie, mormor Fanny och mormorsmor Arja tidigare vunnit priset. Kenneln
fick även detta år ta emot SvTK:s Jubileumsgryta för spårmeriterade hundar.
Första utställningen | 2014-03-16
Årets första utställning för vår del var i Surahammar i dag. Gaia debuterade i juniorklass, men eftersom hon
mera skuttade runt i pur glädje än travade fick hon nöja sig med excellent utan ck. Essie trivdes inte riktigt på
underlaget i ridhuset och det stannade därför vid very good denna gång. Douglas fick ck och blev trea i
championklass och likaså trea bästa hane. Vittra dansade in i ringen med enorm glädje och charmade domaren
Bertil Lundgren så till den grad att hon fick ck i veteranklass, trea bästa tik och hon blev också BIS-veteran.
Dessa fyra utgjorde uppfödargruppen, som fick hp och blev bästa uppfödargrupp.
25-årsjubileum! | 2014-04-07
I dag firar jag 25 år som uppfödare. Den 7 april 1989 föddes den första valpkullen, A-kullen, och det var förstås
Selma (Knata) som var mamma. Pappa var Hummelmoras Emir. Oerfaren av det här med valpning var jag lite
väl optimistisk när jag drog iväg till jobbet med Selma för några timmar, trots att hon haft förvärkar under
senare delen av natten, för att introducera en nyanställd. Men väl där gick vattnet, så det var bara att köra
hem igen. Och mitt i morgonrusningen på Valhallavägen föddes den första valpen, Albin, i framsätet. Och sen
hann jag bara innanför dörren så kom nästa, och inom en timme hade fem valpar fötts. Efter det har jag hållit
mig hemma vid valpningar. Under de här åren har det blivit 36 valpkullar med 177 valpar, och förhoppningsvis
ska det bli en 37:e kull till sommaren.
Fanny BIM i Kista | 2014-04-19
På Kennelklubbens internationella utställning i Kista vann Fanny jaktklassen med ck, och hon blev också bästa
tik med cert och cacib, och hon blev slutligen BIM. Domare var finska Eeva Resko. Det här var Fannys första ck
i jaktklass. Hon är dotter till Ölza och Ch Mikkels Michelangelo, och är 17 månader gammal.
Gusten på spårprov | 2014-04-27
I dag debuterade Gusten på spårprov. Det var ute i Djursholm för domaren Agneta Ståhle. Om det var värmen
och de torra markerna eller viltstörning, hur som helst gick det inte helt hundra, så han blev inte godkänd. Men
det går bättre nästa gång.
Tre på spårprov | 2014-04-28
I dag var vi ute i Vidja på spårprov i det stekheta sommarvädret. Jag startade Essie, Fanny och Gaia, och det
var riktigt tuffa förhållanden genom att stora delar av spåren var förlagda till berg med snustorr mossa. Gaia
gick sitt första prov i anlagsklass och var väldigt duktig och blev godkänd. Essie och Fanny gick i öppen klass
och hade det riktigt svårt på sina ställen, men båda fick första pris. Domare var Kenneth Modin.
Utställning i Romakloster | 2014-05-03
På dagens utställning i Romakloster, där Mia Sandgren debuterade som taxdomare, visade jag upp fyra hundar
– Denise, Essie, Gaia och Vittra – och alla fick ck. Vittra, mamma till de andra tre, blev tvåa bästa tik och Essie

fyra bästa tik. Essie fick här sitt andra ck i jaktklass. Gaia vann juniorklassen och Denise öppna klassen.
Uppfödargruppen blev sedan, med hjälp av Gitte Sværke, bästa strävhårsgrupp, och sedan slog vi, hör och
häpna, Gittes uppfödargrupp och blev BIS-grupp!
Spårprov i Follingbo | 2014-05-04
I dag startade vi på spårprov i Follingbo, och där blev Gaia bäst i anlagsklass med hp och fick två vandringspris.
Essie fick viltstörning under sitt prov i öppen klass, vilket resulterade i en nolla. Faxe spårade alldeles lysande,
men tog för lång tid på sig i återgångsvinkeln, vilket sänkte prisvalören till en tvåa.
Äntligen parning | 2014-05-07
Jag räknade med att Ölza skulle löpa i början av februari, men hon har dragit i det längsta på det. Men till slut
kom det, och nu har parning äntligen kunnat ske. I dag var vi på besök hos stilige Arro och det blev
himlastormande kärlek från båda parter, och i morgon åker vi för en ny date. Går allt som det ska bli det valpar
i början av juli, och de blir i så fall leveransklara i början av september. Ölza fick ju en fin kull, F2-kullen, för
halvtannat år sedan och vi hoppas på minst lika bra resultat nu.
Lyckat på Ulriksdal | 2014-05-10
Det må ha varit en småregnig och kulen dag på utställningen i Ulriksdal i dag, men vad spelar det för roll när
man lyckas samla elva uppfödningar med vidhängande trevliga ägare, och det går bra för så många! Det
roligaste först: Essie tog sitt tredje ck och blev champion och 4:a BT. Även Fanny tog ett ck, sitt andra i
jaktklass, och Gusten debuterade med ett ck i juniorklass och 4:a BH. Basta fick ck i championklass och blev
2:a BT. Vittra fick ck i veteranklass, blev 3:a BT och BIS-veteran. Hon hade också BIS-avelsgrupp och fick
inteckning i två vandringspriser. Ariela, Douglas, Gaia, Gruff och Åskar fick excellent i sina respektive klasser
och Enzo fick very good. Uppfödargruppen fick hp med vandringspris och blev BIS-tvåa. Domare var Jahn
Stääv.
Fanny och Gaia på BPH | 2014-05-23
I dag var Kerstin och jag ute på Hunduddens träningscenter och startade Fanny och Gaia på BPH, vilket står för
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. Mycket intressant att se hur de två klarade uppgifterna på
banan. Det blev till största delen ett väldigt likartat resultat för dem. Fast Fanny roade åskådarna med att
under delar av provet jaga citronfjärilar, något som är hennes passion. Det gjorde att hon aldrig lade märke till
när den spöklika personen dök upp från ett skydd. Gaia noterade förstrött samma person eftersom hon
uppenbarligen tog "spöket" på vind och därmed upptäckte att det var en människa.
Uscilla till SM | 2014-05-24
Det var ordinarie spårprov i Gimo i dag, något som jag alltid brukar åka till. I år kunde jag dock inte, men
Zelmaasfanan hölls ändå högt av halvsystrarna Uscilla och Bixi (båda döttrar till Freja/Mikkels Märian). Båda
fick 1:a pris, och Uscilla blev dessutom uttagen som Upplands Taxklubbs representant till årets spår-SM, som
för övrigt också kommer att gå i Gimo. Och det blir inte första gången för hennes del, för hon var med redan på
SM 2006 och 2007. Uscilla (som har multichampion Revestreken's Frikk till pappa) har hunnit bli tio år, men är
still going strong.
Brasse och Deika på spårprov | 2014-05-29
I dag startade Brasse och Deika med husse Christer på rörligt spårprov i Kristinehamnstrakten. Brasse var
snubblande nära ett hp igen, men så gjorde han i slutet av spåret en avvikelse som drog ned priset till en tvåa.
Deika hade en kul dag i spåret med färsk viltkänning, vilket fick henne att skalla, och sen var hon ute på några
extra rundor, så hon fick nöja sig med en trea. Bengt Högberg dömde.
Arro har blivit pappa | 2014-06-12
I dag blev Arro pappa för första gången. Det var Bockskallets Spela som födde sju valpar, tre hanar och fyra
tikar. Och om drygt tre veckor kan det vara dags för Arros andra kull som pappa, för nu står det klart att Ölza
är dräktig.
Äntligen kom Ölzas valpar | 2014-07-08
I natt har vare sig Ölza eller jag sovit en blund. Strax efter midnatt drog det igång med förvärkar, men inte
förrän kvart i fyra kom den första valpen. Tre till kom fram till klockan tio över sex, så det blev fyra valpar – en
tik och tre hanar. Pappa till valparna är Vittras son Arro.
Minnen av Börje | 2014-08-04
Min allra första valpköpare, Börje Hellgren, är död. Han och hans Ulla köpte Alfons i min första kull 1989. Då
var jag lite orolig för att sälja till en så gammal man som 63 år! Skulle han leva så länge med tanke på hur
gamla taxar kan bli. I dag, när jag själv är äldre än så, tycker jag det är lite komiskt. För faktum är att Alfons
bara blev 8½ år medan Börje hann fylla 88. Han var en mycket aktiv hundägare, fick smak på spår och åkte
runt lite varstans på spårprov med Alfons. Vi har haft en del kontakt under åren även sedan Alfons dött. Och
varje gång jag tar fram valplådan ur källaren för en ny kull valpar så tänker jag på Börje, för det var han som
snickrade till den. Vila i frid, Börje!
Xaviers dotter champion | 2014-08-10
På dagens utställning i Gävle tog Jycklodrevets Molly sitt tredje ck i jaktklass och blev därmed champion. Sedan
tidigare är hon ju spårchampion. Molly är dotter till Xavier (mamma är Fogelhems Arja Algotsdotter), och det
finns god chans att kullsystern Ava snart också är dubbelchampion.

Arro tvåa på Solvalla | 2014-08-23
På ÖsvTK:s utställning på Solvalla i dag blev Arro tvåa i championklassen och även tvåa bästa hane. Gaia
startade för första gången i jaktklass, men verkade tro att det handlade om spårprov för hon gick med näsan i
gräset mest hela tiden och fick då en sämre rygglinje, som gjorde att hon bara fick very good denna gång.
Uscilla SM-tvåa | 2014-08-24
På dagens spår-SM i Gimo blev Uscilla med husse Patrik tvåa. De representerade arrangörsklubben UTK. Tre
hundar hamnade på full poäng med hp, och det var svåra särskiljningsproblem. Då vann den yngsta, tvåårige
Campilios Demo, enligt Taxklubbens praxis. Uscilla är 10½ år, en erfaren dam med flera tidigare SM-starter
bakom sig. Den här gången tycks husse Patrik också ha lyckats dämpa farten lite på den snabba damen. Uscilla
är dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch Revestreken's Frikk. Wilda, som tillsammans med husse Kjell
startade för ÖlTK, hamnade på en 14:e plats med 3:e pris. Förhållandena under årets SM var ovanligt svåra
eftersom det föll 30 mm regn under och strax efter spårläggningen, så det var ovanligt många hundar som inte
gick till pris. Av de Zelmaashundar som under åren startat på SM ligger nu Uscilla i topp. Tidigare bästa resultat
var när jag med Arja blev trea 1999. Grattis, Patrik!
Brasse och Deika på spårprov | 2014-09-06
I dag startade Brasse och Deika på rörligt spårprov utanför Kristinehamn. Brasse spårade helt lysande och fick
återigen full pott och hp. Deika var också väldigt duktig, enligt husse Christer, men fixade inte riktigt återgången så det blev en tvåa för henne. Domare var Bengt Högberg. Nu håller vi tummarna för ett riktigt bra
resultat på vårens uttagning till SM för Brasse, som nu har ett bra utgångsläge.
Utställning i Biby | 2014-09-14
Valdagen tillbringade vi på utställning i Biby i strålande sol efter en dimmig morgon. Fyra Zelmaashundar
deltog. Douglas blev tvåa i championklass med ck, men oplacerad i bästa hane. Gaia vann jaktklassen med ck
och blev tvåa bästa tik. Fanny blev trea i jaktklass med excellent och Vittra vann veteranklassen med ck och
sedan BIM-veteran. Uppfödargruppen blev tvåa med hp. Dömde gjorde Ingela Kyrklund.
Faxe på spårprov | 2014-09-14
Faxe startade i dag på ordinarie spårprov i Follingbo på Gotland och fick en tvåa i öppen klass. Domare var Siw
Franzen.
Tredje gången gillt för Gusten | 2014-09-19
Det har inte lyckats för Gusten när han tidigare startat på anlagsprov, trots att husse Hans vet att han kan
spåra. Men på dagens ordinarie spårprov i ÖsvTK gick det äntligen vägen. Domare var Agneta Ståhle.
Fanny och Gaia på spårprov | 2014-09-19
Även jag startade på spårprov i dag med Gaia och Fanny ute på Ekerö. Det gick inget vidare. Gaia fick en dålig
start, men spårade sedan utmärkt. Tyvärr fick hon en långvarig tappt vid återgången, så det blir bara en trea.
Och Fanny trodde nog mer att det var fråga om drevprov, så jag valde att bryta. Domare var Leif Rohlin.
Spårprov på Härjarö | 2014-09-20
Under två dagar har jag nu startat Gaia och Fanny på två spårprov, och resultaten var inte lysande. En nolla
och en trea för vardera. Det gick alltså inget vidare på dagens prov på Härjarö heller. Fanny var mer taggad
den här gången, men hade missar, medan Gaia hade en kul dag i skogen, men mycket till spårande blev det
inte. Göran Sjöblom dömde. Desto bättre gick det för Uscilla. Full poäng och hp som en av två hundar. Men
eftersom den andra hunden var yngre dömdes den som segrare. Precis som på SM, alltså. Så går det om man
startar på spårprov vid 10½ års ålder. Uscilla och Patrik fick i alla fall glädja sig åt vandringspriset till bästa
veteran. Det gick också bra för Faxe, som fick 1:a pris med endast två poängs avdrag från full pott.
Utställning i Storvreta | 2014-09-28
Det var fyra Zelmaastaxar som deltog i dagens utställning i Tuthammarens ridhus. Feya debuterade i
unghundsklass med excellent. Gaia blev tvåa i jaktklass med ck och tvåa BT. Fanny hade jag flyttat till öppen
klass eftersom hon ändå är fullcertad före 2-årsdagen. Trots att hon gick med nosen i backen hela tiden (fick
hon ck och blev trea BT. Hade hon visat sig bättre hade hon vunnit enligt domaren Ann Carlström. Vittra vann
veteranklassen med ck och blev fyra BT och BIM-veteran. Uppfödargruppen fick hp och blev BIS-grupp.
Gaia och Fanny på spårprov | 2014-10-19
I dag var vi ute på Boda äng på Järvafältet och gick rörligt spårprov. Fanny var mest intresserad av färskare
spår, men lyckades få ihop till en trea. Hon gick för första gången med sin matte, fodervärden Kerstin. Själv
gick jag med Gaia, som efter en bra start plötsligt fick syn på något i hennes ögon läskigt – en björk med en
stor masurknöl. Efter att ha skällt på den en stund började hon hysteriskt äta gräs som en slags
överloppsgärning innan jag till slut lyckades få henne att passera björken. Efter en hel del kryssande spårarbete
tog hon sig fram till skanken och fick ett 2:a pris. Georgios Panagiotidis dömde.
Gruff klarade provet | 2014-11-23
Gruff startade i dag på rörligt spårprov i Södermanland och det gick alldeles utmärkt. Så trots lite högt tempo
blev han godkänd av domaren Ola Lagerbäck. Gruff, som kallas Ajax, är son till Vittra och Ch Ruskabackens
Hemulen och alltså bror till min egen Gaia.

Hasse Hanssons nya hem | 2014-12-08
I dag kom Hasse Hansson, fem månader, åkandes från Skåne för att flytta till sitt nya hem på Lidingö. Tyvärr
hade ju hans matte blivit svårt allergisk, men det ordnade sig så bra att han fick komma till sin nära släkting
Åsa-Nisse här på Lidingö, så nu är han alltså tillbaka på ön. Mest entusiastisk var Hasse, medan Åsa-Nisse var
lite mer avvaktande, men de blir säkert snart bästa kompisar. Åsa-Nisse, eller Nisse som han kallas, är sju år
och han är son till Vittra, som samtidigt är farmor till Hasse, och Liza's K-Pinocchio, som är morfar till Hasse, så
de två är så gott som bröder. Det ska bli kul att följa hur det går med de båda.
Laika död | 2014-12-12
Laika har fått somna in sedan hon troligen drabbats av en tarmtumör. Hon var den sista av åtta valpar från Lkullen, där Gruffa var mamma och Ch Mikkels Mantjek var pappa. Laika, som kallades Majka, blev drygt 16 år.
Utställning på Stockholmsmässan | 2014-12-13
Att inleda en hundutställning med att krypköra i två timmar i parkeringskö utanför Stockholmsmässan är ingen
höjdare. Och när vi kom fram var alla p-platser slut! Genom att flytta en byggnadsställning hittade jag dock en
plats att ställa bilen på. Svårt stressad kom jag in lagom för att visa upp Gusten i jaktklass. Tyvärr resulterade
det denna gång inte mer än i very good. Gaia fick gå i unghundsklass för att inte i jaktklassen konkurrera med
Fanny, som ju i dag hade chansen att bli champion. Men det blev inget ck för någon av dem, "bara" excellent.
Bäst gick det för Vittra i veteranklassen, där hon blev trea med ck. Domare var Nils Molin.
Tillbakablick på 2014 | 2014-12-31
Ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Jag kunde under året fira 25-årsjubileum som uppfödare
och fick min 37:e kull, H2-kullen. Sammanlagt har 181 Zelmaashundar sett dagens ljus – hittills. Några av
mina äldre uppfödningar har tyvärr gått bort under året: Leo, Laika och Poker, som alla uppnådde hög ålder.
På ÖsvTK:s årsmöte i vintras fick jag ta emot ett gäng vandringspriser för hundarnas prestationer under
föregående år. Jag har inte själv varit på så många utställningar i år, men de gånger jag varit ute har det gått
bra. Vittra håller stilen vid 10 års ålder och placerar sig fortfarande högt och har dragit hem flera
vandringspriser. Fanny har fått flera ck, ett cacib och etta på spår och jag hade hoppats att hon skulle ha blivit
champion i december, men det får vänta. Även Gaia har fått flera ck, blivit bästa anlagshund på spår och sedan
tagit en tvåa i ökl. Uscilla, snart elva år, håller stilen i spåret. Hon har under året tagit sitt 24:e förstapris, och
ett av dem erövrade hon som tvåa på spår-SM tillsammans med husse Patrik.
Essie blev utställningschampion och det blev också hon som tog hem kennelns eget poängpris Best in Zelmaas
2014. Till våren är tanken att hon ska bli mamma till en ny kull Zelmaasvalpar.
Flera andra uppfödningar har varit i farten och meriterat sig, ingen nämnd och ingen glömd. Tack alla ni som
jobbar med era hundar! Nu tar vi nya tag inför 2015. Och samtidigt ber jag att få önska alla ägare till
Zelmaashundar och andra taxvänner ett riktigt gott nytt år.

