Aktuellt 2015
Vixi är död | 2015-01-01
Jag har fått det sorgliga beskedet att Vittras syster Vixi är död. Hon drabbades i höstas av den kroniska
sjukdomen klokapselavlossning. När hon till nyår tappade sin elfte klo och hade ont i sina tassar gick det inte
längre, så hon fick somna in. Vixi, som var nyss fyllda tio år, var dotter till Jessie och Ch Ellensborg's Jolo. Vixi
drabbades av en hel del sjukdomar under sitt liv, men hon var en kämpe och en jättefin kompis till husse Lars,
som jag sörjer med i dag. Jag är glad att jag hann träffa Vixi i våras när jag var på besök på Gotland.
Essie parad | 2015-02-06
Nu har jag varit iväg till Sala med Essie för parning med SEVCh SEJdCh SEUdvCh Trappbergets Amos Batman.
Om det går som jag hoppas blir det valpar som föds strax efter påsk och som då blir leveransklara första
veckan i juni. Amos är en stor och stilig kille och en duktig jakthund
Fanny och Gruff på utställning | 2015-02-07
Gruff debuterade i dag i jaktklass på utställningen i Eskilstuna. Han fick en alldeles utmärkt kritik av domaren
Jens Myrman, men eftersom han inte alls trivdes på bordet blev det inte det ck han annars skulle ha fått. Nu
fick han nöja sig med att bli tvåa i klassen med ett excellent. Fanny ställdes ut med förhoppningen att hon
skulle bli champion i dag, men det gick inte vägen eftersom domaren tyckte hon var lite för tunn för dagen.
Hon fick excellent i jaktklass och blev tvåa i konkurrensen, men utan ck.
Östsvenska Taxklubbens årsmöte | 2015-02-14
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte i dag delades det som vanligt ut en hel del priser. Pomparnas Vp för mest
insamlade poäng på utställningar och jaktprov gick till Gaia. Det priset har för övrigt Deika erövrat två gånger
tidigare. Och Zelmaas Vp till avelstik vars avkommor samlat ihop mest poäng gick för fjärde gången i rad till
Vittra. Ariela, Arro, Deika, Denise, Douglas, Enzo, Essie, Gaia, Gruff, Gusten och Åskar har medverkat till detta,
och jag tackar deras ägare. Fanny fick inteckning i Linus och Loppans Minne, vilket innebar att jag fick ta emot
det för alltid, extra roligt. Även Strops Hp, som Vittra vann på utställningen i våras, fick jag för alltid. Gusten
fick ta emot Jan Åkerbergs Vp för höstens spårprov. Essie fick sin championbägare, och pappan till A2- och F2kullen, Mikkels Michelangelo, fick bruksavelspris i brons, silver och guld. Grattis, Viveca!
Prillan är död | 2015-02-17
Prillan har fått somna in sedan hon fått stora problem med tänderna och en växande cysta i munnen. Hon blev
drygt 14 år, men så sent som i vintras jagade hon med husse Johan. Prillan, som kallades Lina, var dotter till
Ina och Ch Dovras Leif-Egon och hon var själv både utställnings- och jaktchampion. Hon var också mamma till
W-kullen, och jag minns henne som en riktig tigermamma som inte lät mig bistå vid valpningen, som hon
började med i smyg inne i tygkojan. Jag blev lite förvånad när jag efter diverse pipande därifrån blev varse att
hon fött tre valpar där i stället för i valplådan, och det var inte helt lätt att flytta över familjen, som sedan
fylldes på med ytterligare fyra valpar. Jag sörjer henne med Johans familj.
Brasse prisad | 2015-03-07
På Värmlands Taxklubbs årsmöte i dag fick Brasse ta emot hederspris och diplom som bästa hund i öppen klass
på höstens spårprov. Han fick också en inteckning i SEUvCh SEVCh Campilios Eddas & SEUvCh SEVCh
Rödhakens Qurtans Vp. Grattis, Brasse, och Birgitta och Christer också, förstås.
Fanny champion och BIR | 2015-03-08
Det blev en lång, men lyckosam dag i Surahammar i dag. Fanny fick det efterlängtade championatet och hon
blev dessutom BIR. Hon slutade sedan femma i BIS-finalen. Vittra vann veteranklassen med ck, blev tvåa bästa
tik och BIS-2 bland veteraner. Gruff blev tvåa i jaktklass med excellent. Domare var Kjell Lindström.
Fanny i Strängnäs | 2015-03-15
Fanny ställdes i dag ut på den internationella utställningen i Strängnäs. Jag var själv inte med, utan det var
fodervärden Kerstin som ställde ut henne. För Fanny var det debut i championklass, där hon blev tvåa med ck,
och hon slutade sedan som fyra bästa tik. Domare var Barbara Ruth Smith.
Valparna födda | 2015-04-05
I dag födde Essie sina valpar, fyra dagar tidigare än beräknat. Allt gick jättebra, men det drog ut på tiden
eftersom hon födde valparna i omgångar. Först kom tre, sen vila fem timmar, sen tre till, följt av ett par
timmars vila innan de sista två kom sent på kvällen. Det blev alltså åtta valpar, fem hanar och tre tikar. De var
ovanligt stora för att vara födda i en så stor kull. Alla ser ut att bli mörkt viltfärgade och en kanske blir svart
med tantecken. Essie skötte sig perfekt och hon mår prima. Pappa till valparna är Ch Trappbergets Amos
Batman.
Gaia fixade spårettan | 2015-04-12
Gaia startade i dag på rörligt spårprov ute i Lissma. Det gjorde hon så bra att hon nu fick 1:a pris. Domare var
Kent Andersson. Eftersom det verkar nästan omöjligt att få en domare för rörligt spårprov i Östsvenska
Taxklubben hade jag turen att få tips om att det går snabbt att få starta genom Kopovklubben, så sagt och
gjort. Nu ser jag fram emot att ställa ut Gaia framöver, för eftersom hon fyller två år om några veckor kan hon
bli champion genom ett tredje ck efter 2-årsdagen.
Mirja är död | 2015-04-15

Mirja fått somna in, ett par veckor innan hon skulle ha fyllt 16 år. Hon var den sista från M-kullen, där Fatima
var mamma och Ch Söderbergets Gusten pappa. Lilla Mirja var den bedårande valpen, som tjusade alla med sin
charm. Hon var också en duktig spårhund, och blev snabbt spårchampion. Pälsen var dock inte den bästa, och
efter några år var man tvungen att börja klippa henne i stället för att trimma, och då blev hon med åren en
silkestax.
Framgångar på spårprov | 2015-04-26
Gaia, Gusten och Fanny startade på ÖsvTK:s ordinarie spårprov och det lutar åt ettor för dem, men kollegiet är
först på tisdag, så vi får lugna oss. Födelsedagsbarnet Brasse och Deika startade på rörligt prov i Värmland.
Den här gången var det Deika som briljerade med 1:a och hp medan Brasse för en gångs skull fick nöja sig
med en 2:a. Och Wilda startade på ÖlTK:s ordinarie prov i Askersund och fick en 1:a och blev också trea på
provet.
Tre ettor på spårprovet | 2015-04-28
Nu har kollegiet för det ordinarie spårprovet i Östsvenska Taxklubben varit, och då står det klart att det blev
första pris på alla tre startande Zelmaashundar – Fanny, Gaia och Gusten. Dessutom blev Arros son Hedeby
Hunting's Aramis godkänd i anlagsklass och fick en inteckning i vandringspriset Spårbrädan.
Utställning på Ulriksdal | 2015-05-03
Lördagen tillbringades på ett kallt och regnigt Ulriksdal på utställning. Sju Zelmaashundar deltog. Harry Munter
och Hugo Boss utstery good. Gusten och Gaia fick vg i jaktklass, där inga ck utdelades och för tikarna inte ens
exc. Arro fick ck i championklass och blev trea BH, och han hade också avelsgrupp, som tilldelades hp och
inteckning i Turck Diva MP. Basta blev tvåa med exc i championklass, och Vittra vann veteranklassen med ck
och blev fyra BT samt BIM-veteran. Uppfödargruppen fick hp, blev tvåa bästa grupp och fick inteckning i
Bellomis VP. Per Lundström dömde.
Gaia spårchampion | 2015-05-06
Gaia startade i dag på rörligt spårprov på Ekerö för Leif Rohlin. Det hade regnat hela natten innan, så spåret
var nog delvis bortregnat. Gaia hade en del besvär, men lyckades ändå knockla sig fram till ett 1:a pris. Det
innebär att hon under loppet av tre veckor tagit tre raka ettor, vilket gör att hon kan titulera sig som
spårchampion. Genom Gaias och Gustens spårprestationer på sistone har nu mamma Vittra kommit upp i en
poängsumma som räcker för bruksavelspris i guld från Taxklubben och även bruksavelspris från Kennelklubben.
Duktiga barn, duktig mamma!
Gaia dubbelchampion | 2015-05-10
I onsdags tog Gaia sin tredje spåretta och blev därmed viltspårchampion. Och i dag blev hon
utställningschampion i och med att hon tog ett ck i jaktklass efter att för en dryg vecka sedan ha fyllt två år och
därmed blivit "lovlig" för championat. Det var på utställningen i Storvreta som hon blev fyra i jaktklass med
excellent och ck, och alltså championat. Så nu är den barnsliga stollan dubbelchampion. Stolta (?) föräldrar är
Vittra och Ch Ruskabackens Hemulen.
Zarah är död | 2015-05-13
Zarah är död. Hon var en duktig jakthund, men för något år sedan konstaterades att hon hade hjärtfel, och fick
då sluta jaga. Och i går gick det alltså inte längre. Zarah, som var dotter till Tarja och Ch Hussebuss Fantom,
blev bara åtta år.
Brasse och Deika på spårprov | 2015-05-17
Brasse och Deika startade i dag på ordinarie spårprov i Värmland. Det var uppenbart att mycket vilt hade rört
sig i markerna natten innan, för det var många hundar som fick viltstörning, däribland Brasse och Deika. Det
slutade därför med 3:e pris för båda, men de fick också beröm av domaren Bertil Johansson. Även husse
Christer fick beröm för sitt fina samarbete med hundarna. Efter provet blev det dock lite problem med Brasse,
som inte släppa ifrån sig skanken. Så han fick sitta kvar i bilburen en bra stund efter provet med sin skank.
Uscilla gjorde det igen | 2015-05-23
Förra årets SM-tvåa, Uscilla, vann dagens spårprov i Gimo och därmed uttagen även till årets SM. Det blir
fjärde gången hon startar på SM. Första gången var hon bara två år, nu är hon drygt elva. Hon fick också en
inteckning i vandringspriset Sixtens Minne, som jag skänkte efter Sixtens död. Han hade ju också stora
framgångar just på Gimoprovet under många år. Och spårprovet i Gimo var också det sista spårprov som
Uscillas mamma Freja (Mikkels Märian) startade på. Nu var det inte bara en Frejadotter som hade framgång i
går, även Bixi fick 1:a pris och hamnade på en delad andraplats. Grattis till fina prestationer med era duktiga
hundar, Patrik och Ockie!
Fanny i Helsingfors | 2015-05-30
Fanny ställdes i dag ut i Helsingfors med hopp om en finsk titel att lägga till den svenska. Hon vann jaktklassen
med ck och blev fyra bästa tik, men fick inte certet som skulle ge henne championatet, utan fick nöja sig med
reservcertet. Domare var holländske Wim Wellens.
Hugo Boss BIR i Sundsvall | 2015-05-30
Hugo Boss ställdes i dag ut på taxspecialen i Söråker. Han vann juniorklassen med ck och blev sedan bästa
hane och BIR. I BIS-finalen blev han femma. Inte illa för en tio månaders junior. Grattis, Eva och Lennart!
Domare var Cindy Pettersson. Hugo är son till Ölza och Arro.

Unita är död | 2015-06-09
Unita har fått somna in på grund av en obotlig leversjukdom. Jag sörjer med hennes familj. Unita, som kallades
Taxi, var dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch Revestreken's Frikk. Hon blev drygt elva år gammal.
Vittras nya pris | 2015-06-20
Supermorsan Vittra har nu fått Kennelklubbens bruksavelspris. Det får hon genom att hennes avkommor
meriterat sig på jaktprov, men de måste även ha en utställningsmerit. Det är följande hundar från var och en
av hennes fem kullar som bidragit till att hon nu får detta diplom: Åkerböna och Åskar, Arro, Deika och
Douglas, Essie, Gaia och Gusten. Tidigare har hennes mamma Jessie och mormor Fatima fått detta pris, liksom
Freja (Mikkels Märian). Vittra har nu även poäng för Svenska Taxklubbens bruksavelspris i guld, ett pris hon får
ta emot på årsmötet nästa år. Jag tackar alla ni hundägare som är så duktiga med att meritera era hundar!
Douglas i Idkerberget | 2015-07-24
Douglas ställdes i dag ut i Idkerberget och blev trea i championklass med ck, sedan oplacerad i bästa hane.
Domare var Kerstin Henriksson.
Algot champion | 2015-07-25
Algot tog i dag en 1:a på spårprov i Örkelljunga. Han blev provets bästa hund, och dessutom blev han på
kuppen utställningschampion vid sex års ålder. Algot klarade tidigt anlagsprovet och fick tre ck på utställning,
men sedan har matte Pia inte kunnat gå spårprov med honom. Men nu var det äntligen dags. Grattis, Pia!
Domare var Kaj Turesson. Algot är son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo.
Pinoccio är död | 2015-07-30
Pinoccio, jaktfantomen i Finland, är död. Så här skriver husse Tapani: "Allt bra har sin tid, och nu har historien
om en väldigt fin hund nått till sitt slut. Vi är väldigt tacksamma att ha fått nästan 15 år med denna otroligt
duktiga jakthund. Det fälldes otaliga bytesdjur för honom, både under jord och ovanjords. Antalet klövvilt blev
hundra stycken fram till 2003, och då slutade jag räkna. Lokalt har mårdhund, grävling, räv, mink och mård
hittills hållits under kontroll av hund med oändlig jaktiver (och nästan lika galen husse). Det registrerades 99
avkommor efter Pinoccio i Finska Kennelklubben, vilket har lett till bruksavelspris i guld. Jag har en son själv
efter Pinoccio, och min kompis i jaktlaget har en sonson till honom, så jag kommer även i fortsättningen att
vara en av de nöjda jägare i Finland som kan jaga med hundar som ärvt sin jaktlust från de beslut som jag för
länge sedan tog när det gäller Zelmaas kennel, och det är många jägare i Finland som är väldigt tacksamma
mot dig." Pinoccio, som var nordisk jaktchampion och hade ck på utställning, var son till Ina och Ch Dovras
Leif-Egon. Han skulle fylla 15 år i december. Jag kommer att sakna alla trevliga rapporter om honom som jag
fått av hans husse under åren.
Xandra är död | 2015-08-112
Xandra har dött i hjärtsvikt, inte fullt tio år gammal. Xandra, som kallades Doris, var dotter till Freja (Mikkels
Märian) och Milton. Jag sörjer hennes alltför tidigare död med hennes ägare.
Uscilla på spår-SM| 2015-08-15
På dagens spår-SM i Jämtland var Uscilla och Patrik representanter för Upplands Taxklubb. Jag fick rapport från
Patrik om att hon gått klockrent, och han är inte en man av stora ord, så det lät ju lovande. Men det var fler
som gick bra, så det slutade med en delad 8:e plats. Bra i alla fall! Segrade gjorde Marie Jacobsson med
Bussahagens Singoalla, Smålands Taxklubb. Grattis!
Soligt på Ulriksdal | 2015-08-22
Dagens utställning på Ulriksdal blev en utdragen tillställning, men gudskelov hade vi vackert väder denna gång.
Elva Zelmaashundar deltog. Fem från senaste kullen debuterade i valpklass 4-6 månader. Igor blev BIM-valp,
och tvåa i klassen blev Isak med hp, Isidor trea med hp och Ikaros fyra. Isabella blev tvåa bland tikarna med
hp. I juniorklass blev Hugo Boss trea med ck och han blev sedan fyra bästa hane. Harry Munter blev fyra med
excellent. Gusten fick good i jaktklass och Douglas blev tvåa i championklass med excellent. Gaia vann
championklassen med ck och blev fyra bästa tik. Vittra vann veteranklassen med ck, blev tvåa bästa tik och
BIS-veteran med Mikkels Muskas Mp. Uppfödargruppen fick hp och blev tvåa bästa grupp. Domare var Mia
Sandgren.
Faxe fick en 2:a | 2015-09-13
Faxe startade i dag på Gotlands Taxklubbs spårprov i Follingbo. Enligt matte Charlotte spårade han väldigt bra,
men en viltstörning förstörde lite för honom, så han fick nöja sig med ett 2:a pris. Domare var Christer
Christiansson. Men Charlotte kunde ändå glädja sig åt att ha den vinnande hunden, för bästa hund med full
poäng och hp blev Faxes morbror Sniff (Ruskabackens Snusmumrik), som dessutom är farbror till Gaia. Grattis,
Charlotte.
Simson är död | 2015-09-17
Simson är död efter att ha drabbats av hjärtsvikt. Han var son till Jessie och Ch Rihagens Buster, och han var
stor och godmodig hane och en duktig jakthund. Simson blev 13½ år. Jag sörjer med hans familj.
Spårprov i Jumkil | 2015-09-19
I dag var det dags för årets trevligaste spårprov, det på Härjarö. Höll jag på att säga. För från och med i år är
provet flyttat till Jumkil, där vi samlades vid bygdegården. Det var en osedvanligt liten skara startande, bara
elva stycken, och av dessa var fem Zelmaashundar. Så man kan nästan prata om uppfödargrupp. Bäst gick det
för min egen Gaia, som blev tvåa med 1:a pris och 61 poäng. Femma blev Faxe med 1:a pris och 60 poäng,

och Uscilla blev åtta med 1:a pris och 58 poäng. Fanny fick viltstörning, och så var den dagen förstörd. Det blev
ett 3:e pris för henne medan Gusten bröt. Provvinnare blev Torgny Edin med Disa..
Östsvenskas ordinarie spårprov | 2015-09-20
På gårdagens spårprov i Jumkil hade Gusten och Fanny ingen större lycka. Gusten bröt efter viltstörning medan
Fanny ändå knåpade ihop till en 3:a. I dag försökte båda igen på Östsvenska Taxklubbens spårprov. De
startade i Vidja för Annika Lundin. För Gusten blev det återigen tji sedan han fått ett par viltstörningar med
återföringar. Inte heller för Fanny gick det något vidare, det blev en nolla även för henne.
Fanny i Helsingfors | 2015-09-23
Fanny har varit ute på ett litet Ålandsäventyr med matte Kerstin. De tog en tur till Eckerö och deltog i Finska
Kennelklubbens stora utställning där. Förhoppningen var förstås att få ett finskt cert, men det sprack den här
gången. Domaren Hans Lehtinen var hård och Fanny fick nöja sig med ett very good i bedömningen.
Nya vandringspriser | 2015-09-28
Jag har skänkt ett par nya vandringspriser till Upplands Taxklubb, som jag numera tillhör. Båda ska delas ut
som poängpriser på årsmötet. Vittras VP ska gå till avelstik vars avkommor samlat ihop mest poäng under året,
och Zelmaas kennels VP till uppfödare, vars uppfödningar samlat ihop mest poäng. 2015 är första
kvalifikationsår.
Gruff fixade spåretta | 2015-10-09
Gruff klarade i dag sitt första spårprov i öppen klass med glans. Snudd på hp, men det gick lite för fort för det,
menade domaren Ola Lagerbäck. Grattis, Rina!
Ingo BIS-valp i Timrå | 2015-10-11
Ingo utställningsdebuterade i dag på taxspecialen i Timrå. Just fyllda sex månader startade han i valpklass 6–9
mån och fick hp, blev BIR och sedan BIS-valp. Inte illa! Domare var Petter Steen. Grattis till familjen Nilsson!
Ingo, som kallas Pi, är son till Essie och Ch Trappbergets Amos Batman.
Fanny på spårprov | 2015-10-24
Fanny och jag startade i dag på spårprov på Värmdö. I området bedrevs sök efter en påkörd älg, och ett rådjur
hade varit synligt i närheten när vi skulle sätta i gång. Troligen var det detta som gjorde att Fanny
missuppfattade uppgiften och trodde att det rörde sig om drevprov. Från det att jag satte på spårlinan var det
nämligen fullt drev med ett lysande skall, så jag fann för gott att bryta ganska snart. Så det blev inget
spårchampionat den här gången heller. Domare var Tommy Vestergren.
Fanny spårchampion | 2015-10-27
Efter några spårprov som mera har påmint om drevprov small det äntligen till för Fanny. Tillsammans med
fodervärden Kerstin Järphammar genomförde hon i dag ett jättebra spårprov i Stäket, så nu är hon äntligen
spårchampion. Sedan tidigare är hon ju också utställningschampion.
Gruff tog andra spårettan | 2015-11-01
Gruff startade i dag på spårprov i Laxå och visade vilken duktig hund han är genom att ta den andra ettan, och
så bra att han tilldelades hp. "En väldigt duktig och spårnoga hund", berömde domaren Kjell Andersson, som
för övrigt är husse till Wilda. Jag säger grattis och hoppas att ni snart får gå ett nytt prov med chans på
spårchampionatet. Gruff, som kallas Ajax, är son till Vittra och Ruskabackens Hemulen och kullbror till min
egen Gaia.
Gruff spårchampion | 2015-11-13
Under loppet av en månad har Gruff tagit tre raka ettor på spårprov, varav en med ett hp, och han är därmed
spårchampion. I dag startade han för Ola Lagerbäck och fick alltså sitt tredje förstapris. Duktig hund och duktig
matte, så grattis, Rina! Gruff, som kallas Ajax, är son till Vittra och Ch Ruskabackens Hemulen och han är 2½
år.
Hugo fixade anlagsspåret | 2015-11-19
Hugo Boss startade i dag på anlagsspår i Köpmanholmen och klarade det med den äran. Domare var Arne
Söderberg. Grattis, Eva och Lennart, som båda traskade med i spåret. Hugo är son till Ölza och Arro, och han
är 16 månader. Så nu kan han ställas ut i jaktklass nästa gång det drar ihop sig till utställning.
Ulina är död | 2015-12-21
Jag har i dag fått veta att Ulina är död sedan ett par månader. Hon drabbades av en akut livmoderinflammation. Ulina var dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch Revestreken's Frikk och hon blev 11½ år.
Gruff blev Best in Zelmaas | 2015-12-23
Best in Zelmaas heter kennelns eget poängpris. Det går till den hund som samlat mest poäng från utställning
och jaktprov. Hundar i min ägo får dock inte vara med och tävla. Nu lär det inte bli mer möjligheter att ta
poäng innan året är slut, så jag kan redan nu avslöja att Gruff får priset BIZ 2015. Han har dragit ihop 23
poäng, och har under året också blivit spårchampion, så jag gratulerar honom och matte Rina. Jag skickar
pokalen med posten i dag, så den kommer som en försenad julklapp. På andra plats kom brorsan Gusten med
14 poäng, och på delad tredje plats kom Algot och Hugo Boss på 13 poäng. Jag tackar alla er ägare till
Zelmaashundar som tävlar så fint med era hundar. Snart väntar ett nytt tävlingsår och en ny pokal att tävla
om.

Tillbakablick på 2015 | 2015-12-31
Ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Det har funnits glada stunder, och några mindre glada.
Några av mina äldre uppfödningar har gått bort under året: Mirja, Pinoccio, Prillan, Simson, Ulina, Unita, Vixi,
Xandra, Xedor och Zarah.
Några dör, men det föds också nya valpar. Essie födde i april åtta valpar efter Trappbergets Amos Batman, och
flera av dem har under året visat mycket goda jaktegenskaper. På utställning Ingo lyckats bli BIS-valp och Igor
BIM-valp.
På ÖsvTK:s årsmöte i vintras fick jag återigen ta emot ett helt gäng vandringspriser för hundarnas prestationer
under föregående år, men efter det har jag valt att byta klubb till Upplands Taxklubb, dit jag också har skänkt
några nya poängpriser.
Jag har inte själv varit på så många utställningar under året, men de gånger jag varit ute har det ändå gått
bra. Vittra håller stilen vid elva års ålder och placerar sig fortfarande högt och har dragit hem flera
vandringspriser. Fanny och Gaia har under året blivit både utställnings- och spårchampion. Och Hugo Boss har
redan som junior blivit BIR på utställning.
Uscilla, snart tolv år, håller stilen i spåret. Hon har under året tagit sitt 27:e förstapris, och ett av dem erövrade
hon som åtta på spår-SM tillsammans med husse Patrik. Algot, som blev fullcertad redan 2012, tog 1:a pris på
spårprov och blev därmed utställningschampion. Gruff blev spårchampion och den som dessutom tog hem
kennelns eget poängpris Best in Zelmaas för detta år.
Flera andra Zelmaashundar har under året 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 2016. Och samtidigt ber jag att få önska alla ägare
till Zelmaashundar och andra taxvänner ett riktigt gott nytt år.

