
Aktuellt 2016 
 
Vittra får bruksavelspris i guld | 2016-02-01 
Det är nu klart att Vittra erövrat Taxklubbens bruksavelspris i guld. Sedan tidigare har hon också 
Kennelklubbens bruksavelspris. Det innebär att hon blir den tredje av mina avelstikar som fått dessa 
utmärkelser för sina avkommors meriter på jaktprov och utställning. Först var det hennes mamma Jessie, och 
sedan Freja (Mikkels Märian). Selma (Knata), Arja, Fatima och Ina fick bruksavelspris i silver, och Prillan i 
brons. Jag är så tacksam mot alla valpköpare som meriterar sina hundar och därmed skänker deras mammor 
dessa priser. 
 
Uljana död| 2016-02-25 
Jag har fått beskedet att Uljana har dött, ett par veckor innan hon skulle ha fyllt tolv år. Hon var dotter till Freja 
(Mikkels Märian) och Ch Revestreken's Frikk  
 
Hugo Boss i Östersund | 2016-03-05 
På dagens utställning i Östersund fick Hugo Boss very good i jaktklass, där han blev tvåa. Domare var Bertil 
Lundgren. 
 
Prisad på årsmötet | 2016-03-11 
I går var det årsmöte i Upplands Taxklubb, och förutom sedvanliga mötesförhandlingar var det förstås också 
utdelning av diverse priser och utmärkelser. Fanny och Gaia blev ju under förra året utställnings- och 
spårchampions och fick championbägare och rosetter. Vittra fick sitt bruksavelspris i guld, och själv fick jag 
första inteckningen i mitt eget nyinstiftade vandringspris till poängrikaste uppfödare. Uscilla fick också 
Klubbmästarstånkan som bästa hund på vårens spårprov. Vittras Vp, som jag också instiftat till poängrikaste 
avelstik, gick till korthåret Trollkraft's Caisa, som slog Vittra själv med två poäng. 
 

Torsten är död | 2016-03-12 
Jag har fått veta att Torsten på Åland i går fick somna in efter en tids sjukdom. Han var son till Jessie och 
Stubbkärrs Isaskar, och han var drygt tolv år.  
 
Utställning i Köping | 2016-03-12 
På dagens utställning i Köping deltog fyra Zelmaashundar. I jaktklass blev Hugo Boss tvåa med ck och Gruff 
blev fyra med very good. Hugo blev sedan trea bästa hane. I championklass var Gaia ensam och fick ck, och i 
veteranklass var Vittra ensam och fick även hon ck. Båda blev dock oplacerade i bästa tik. Uppfödargruppen 
var också den enda och belönades med hp. Med på utställningen fanns även Xaviers lilla barnbarn 
Jycklodrevets Ayla, just fyllda nio månader, och hon fick very good i juniorklass. Cindy Pettersson dömde. 
 
Ingen parning för Fanny | 2016-04-06 
Förra veckan var det dags att para Fanny. Fyra gånger rände vi iväg till Huddinge, där den tjusige killen Biwas 
Joker finns. Fanny tyckte att det var oerhört roligt att utforska trädgården, men Joker nobbade hon stenhårt. 
Och han nöjde sig faktiskt med att ivrigt springa efter, men några riktiga parningsförsök blev det aldrig. Det 
visade sig helt enkelt att Fanny inte fick någon ägglossning denna löpning, och då kan det ju inte bli parning 
och än mindre valpar. Så det är bara att konstatera att det inte blir några sommarvalpar, utan jag får vänta till 
sensommaren när Gaia löper. Och sen gör jag ett nytt försök till vintern, när Fanny löper nästa gång. 
 
Hugo Boss och Ingo i Timrå | 2016-04-10 
Hugo Boss och Ingo ställdes i dag ut på taxspecialen i Timrå. Och det gick synnerligen bra. Hugo Boss vann 
jaktklassen med ck och blev tvåa bästa hane, medan Ingo vann juniorklassen med ck och blev trea bästa hane. 
De två är kusiner genom att Vittra är farmor respektive mormor till dem. Domare var Karin Bergbom, Finland. 
 

Isolde på spårprov| 2016-04-23 
Isolde gjorde sin spårprovsdebut på Askersundsprovet i dag. Hon klarade sitt anlagsprov galant och blev bästa 
anlagshund och fick en inteckning i Kennel Flammulina's vandringspris. Även Henriks pappa Kjell (som också är 
spårdomare i klubben) startade med rutinerade Wilda, som blev provets näst bästa hund. Wilda är elva år vid 
det här laget, men fortfarande still going strong. Det här var hennes 15:e etta i öppen klass, och hon har också 
under åren varit ÖlTK:s representant vid fyra spår-SM. Tommy Wågemo dömde båda hundarna. 
 
Gusten på spårprov | 2016-045-29 
Gusten startade i dag i Vidja på ÖsvTK:s ordinarie spårprov. Han fick viltkänning flera gånger, vilket resulterade 
i en återföring, och därmed landade han på ett 2:a pris. Domare var Annika Lundin.  
 
Isadora på utställning| 2016-05-07 
Isadora ställdes i dag ut på taxspecialen i Roma på Gotland. Hon blev trea i juniorklass med very good. En 
kusin till Isadora, Arros son Hedeby Hunting's Ajax, ställdes också ut, och det slutade med att han blev bästa 
hane med ck och BIM. Domare var Catharina Linde-Forsberg.  
 

Faxe på spårprov | 2016-05-08 
Faxe startade i dag på spårprov i Follingbo på Gotland. Efter en fin start fick han andra dofter i nosen, som var 
mycket mer spännande än de efter blod och en gammal skank, så det slutade med ett 2:a pris. Domare var 
Roland Johansson. 
 



Raisa är död | 2016-05-14 
Raisa har i dag fått somna in. Hon drabbades för några veckor sedan av en inflammerad bukspottkörtel, och till 
slut gick det inte längre, inte ens för denna lilla tappra kämpe. I alla år har hon kämpat med kroniska 
magproblem, men tack vare en hängiven matte har hon lyckats balansera det och levt ett gott liv. Raisa var 

dotter till Tuvagårdens Ayla-Zelmaas och Ch Bellomis Nato, och hon blev 14½ år.  
 
Härlig dag på Ulriksdal | 2016-05-21 
Dagen tillbringade jag på Ulriksdal med åtta Zelmaashundar, av vilka jag visade sju. Hugo Boss blev tvåa i 
jaktklass med ck och sedan 4:a BH. Douglas blev tvåa i championklass med ck, men oplacerad i BH. Gusten 
ville inte alls denna dag, så han fick good i jaktklass. Brorsan Gaxe vann öppen klass med excellent, och Åskar 
vann veteranklassen med excellent, vilket även morsan Vittra gjorde. När de möttes om BIR-veteran vann 
Vittra, och hon blev även BIS-veteran. Hennes avelsklass fick hp och blev BIS, och belönades återigen med 
Turck Diva MP. Fanny vann championklassen med ck, blev bästa tik och BIR, och hon slutade sedan som BIS-R. 
Gaia blev trea i championklass med ck, men oplacerad i BT. Uppfödargruppen blev tvåa med hp. Domare var 
Kjell Lindström.  
 
Uscilla håller stilen | 2016-05-21 
I dag var det spårprov i Gimo (något som jag tyvärr missade i år genom kollision med Ulriksdal). Men en som 
inte bommar Gimo är Uscilla, som vanligt en av provets bästa. Denna gång blev hon trea bästa hund, och hon 
tog nu sin 28:e etta. Hon närmar sig därmed med stormfart Sixten (Ben Bella), som hann med 33 ettor. Men 
då tävlade han ju ända tills han var 16 år – Uscilla är ju "bara" tolv år, så hon har tiden för sig. Men lämpligt 
nog fick hon en ny inteckning i vandringspriset Sixtens Minne, som går till bästa veteran. En annan av Frejas 
(Mikkels Märian) döttrar som också gick till 1:a pris var Bixi, som därmed tog sin 10:e etta. 
 

Isolde på utställning | 2016-05-22 
Isolde debuterade i dag på utställningen i Örebro. Det blev en lång dags väntan på att komma in i ringen. När 
det äntligen var dags fick hon very good i juniorklass, och hon blev fyra i konkurrensen. Efteråt var det en 
mycket trött hund som vände hemåt. Domare på utställningen var Carina Olsson. 
 
Uscilla på Dreverkampen | 2016-06-12 
I dag avgjordes den traditionsenliga Dreverkampen i Tierp. Ett lag från Upplands Taxklubb mötte ett lag från 
Upplands Dreverklubb för ett spårprov, med tre ekipage från vardera laget. I taxlaget ingick återigen Uscilla, 
numera drygt tolv år, men still going strong. Denna gång fick hon dock viltstörning, vilket gjorde att hon fick 
nöja sig med en placering som femma. Men taxlaget avgick dock med segern genom att de andra i laget 
placerade sig som etta och tvåa. Domare var Daniel Andersson. 
 
Wiggo och Wizla döda | 2016-06-29 
I dag fick jag det tråkiga beskedet att kullsyskonen Wiggo och Wizla på var sitt håll fått somna in. De var 
avkommor till Prillan och Ch Söderbergets Hjalle, och de blev 11½ år. 
 
Varja är död | 2016-07-22 
Jag har nåtts av det sorgliga beskedet att Varja är död. Hon hade juvertumörer, som också gick på andra 
organ. Hon var dotter till Jessie och Ch Ellensborg's Jolo, och hon blev 11½ år. 
 
Gaia parad| 2016-07-29 
Gaia parades i dag med Ch Mikkels Michelangelo, och om det blir valpar föds de i slutet av september. 
 
Utställning i Sala | 2016-08-06 
På dagens utställning i Sala blev Hugo Boss tvåa i jaktklass med ck, och han blev sedan trea bästa hane och 
fick certet. Det senare betyder ju numera inget för championat, men att han nu tog ytterligare ett ck efter 
fyllda två år innebär att han nu "bara" har kvar att ta en etta på spårprov. Vittra vann veteranklassen med ck 
och blev sedan trea bästa tik. Inte illa av en dam som närmar sig tolv år. Ett barnbarn till Xavier, Jycklodrevets 
Ayla, vann juniorklassen med ck och blev sedan fyra bästa tik. Domare var Bo Paulsson. 
 
Celine har blivit mamma | 2016-08-15 
Jag fick en trevlig nyhet från Norge: Celine har nedkommit med fyra valpar, och pappa är familjen Waterloos 
egen hane Jostubakkens Alo. Celine, som kallas Vera, är dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch 
Hammarskallets Egon, och hon har hunnit bli sex år.  
 
Isidor död? | 2016-08-20 
Jag fick ett märkligt samtal från Isidors ägare, som meddelade att hunden ”inte passade in i vår flock”. Men vad 
som sedan hänt får jag inte veta, trots upprepade försök att få ett besked. Min gissning är att de tyvärr avlivat 
honom, en hund på 1½ år. 
 
Utställning på Ulriksdal | 2016-08-27 
Det blåste som sjutton på dagens utställning på Ulriksdal, men solen sken också över hundar och ägare. Den 

här gången var det bara fem Zelmaashundar som deltog, men det blev ändå en trevlig dag. Igor och Isak 
debuterade i unghundsklass, och båda fick excellent med Igor som etta och Isak som tvåa. Stackars Isak 
drabbades av ett getingstick i tassen men klarade ändå att visa upp sig. Gusten blev trea i jaktklass med 
excellent. Åskar vann veteranklassen med ck, och det gjorde även mamma Vittra. När sedan de två ställdes 
mot varandra avgick Vittra med segern som BIR-veteran, och hon blev även BIS 2-veteran och trea bästa tik. 
Så hon blev därmed dagens bästa Zelmaashund, snart tolv år ung. Charlotte Jacobsson dömde.  



 
Spårprov i Jumkil | 2016-08-28 
I dag var det dags för Upplands Taxklubbs ordinarie höstspårprov, några veckor tidigare än vanligt. Endast åtta 
deltagare, varav hälften var Zelmaashundar. Bäst av dessa gick det för Bixi och Gaia, som båda fick 1:a pris 

med 60 poäng, men Bixi knep andraplatsen medan Gaia blev trea. Hugo Boss och Gusten fick båda 2:a pris 
med 55 respektive 52 poäng och blev därmed sjua och åtta totalt. Vann gjorde Torgny Edin med Disa. Efter 
provet, i väntan på prisutdelning, bjöds vi på sopplunch och hade ett trevligt hundsnack. Det är alltid lika roligt 
att åka på UTK:s spårprov. 
 
Gruff fixade BPH | 2016-09-03 
Gruff startade igår i Nykvarn på BPH, som står för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, och klarade 
detta test så att han fick en rosett som bevis. Även syrran Gaia genomförde BPH för ett par år sedan, och när 
jag jämför protokollen ser man att det var ett ganska likartat resultat. Det är spännande att gå ett sådant här 
test för det ger en bra bild över hur ens hund reagerar på lite ovanliga företeelser. 
 
Faxe på spårprov| 2016-09-11 
På dagens spårprov i Follingboskogarna tog Faxe sitt tredje förstapris. Detta skulle förstås ha inneburit att han 
nu blev spårchampion, men eftersom han är kryptorchid får han inte den titeln. Sådana är reglerna, något som 
är lite svårt att förstå med tanke på att en hund kan vara såväl tandlös som krokbent eller ha kroksvans och 
ändå bli spårchampion. Men som matte Charlotte föreslog skulle han kunna få titeln SEVCh(k). Domare var 
Joakim Åberg.  

Brasse och Deika på spårprov | 2016-09-21 
Brasse och Deika startade i dag på spårprov i Kristinehamn för domaren Marie-Louise Ridde. Båda hundarna 
var dock lite ringrostiga, så det blev ingen större lycka. Brasse fick en nolla och Deika en trea.  

Inga valpar för Gaia | 2016-09-24 
Jag hade nog sedan flera veckor gett upp tanken på att Gaia var dräktig. Men så i går, bara en vecka innan den 
tänkta nedkomsten, tyckte jag att hon växt på sig en hel del, trots att jag inte ökat maten. Så det fick bli 
röntgen för säkerhets skull, det kunde ju trots allt röra sig om en enda valp. När Freja fick Älla-Bella syntes 
inget förrän sista veckan. Men i Gaias fall var det tomt i magen, bortsett från lite jord och annat skräp hon satt 
i sig. Snopet var ordet! 
 
Vanja är död | 2016-07-22 
Jag har fått det tråkiga beskedet att Vanja är död. Hon blev känd när hon för åtta år sedan födde en rekordkull 
för en tax, 13 valpar. Alla valparna levde, men själv höll hon på att stryka med på kuppen. Två av valparna fick 
dock lunginflammation och dog efter ett par veckor sedan de fått mjölkersättning i fel strupe, men de andra 
elva klarade sig och blev mycket uppmärksammade i lokalpressen. Vanja dog i hjärtsvikt och blev 11½ år. Hon 
var dotter till Jessie och Ch Ellensborg's Jolo. 
 
Ingo på utställning | 2016-10-16 
Ingo ställdes i dag ut på taxspecialen i Timrå. Något ck som sist blev det inte denna gång, utan han fick nöja 
sig med ett very good från domaren Bo Wallin. 
 
Brasse och Deika på spårprov | 2016-10-16 
I dag var det dags för ny start på spårprov i Kristinehamn för Brasse och Deika. Den här gången gick det bäst 
för Brasse, som fick en 1:a med snudd på hp. För Deika blev det en 3:a. Domare var Marie-Louise Ridde. 
 
Isadora på utställning | 2016-11-19 
Isadora ställdes i dag ut på jakthundklubbarnas utställning i Visby. Hon fick en fin kritik av domaren Hans 
Almgren, som dock slog ned på att hon inte riktigt ville visa upp sig och därför behövde lite mer ringträning. Så 
resultatet blev ett very good i unghundsklass.  
 
Fanny parad | 2016-12-09 
Nu är det klart, Fanny har parats i dagarna två. Den lycklige blivande fadern är SEUvCh SEVCh Bellemira's Carl, 
sex år, som sedan tidigare är pappa till två kullar. Han är son till SEUvCh Campilios Seger och SEUvCh SEVCh 
Bellemira's Bodil. Blir det valpar föds de omkring den 8 februari och blir då leveransklara första veckan i april.  
 
Peggy är död | 2016-12-25 
Bland alla glada julhälsningar jag fått från mina uppfödningar nås jag av det sorgliga beskedet att Peggy 
somnat in dagarna före jul. I början av december fyllde hon 16 år, och slukade då glatt sin pannkakstårta, 
berättar Johan och Johanna. Men några veckor senare tog det alltså slut. Hon blev alltså rejält gammal, och 
hon var också den sista från kullen som bestod av åtta valpar, där Ina var mamma och Ch Dovras Leif-Egon var 
pappa.  
 
Hugo Boss tog priset | 2016-12-31 

Det står nu klart att Hugo Boss samlat in mest poäng av mina uppfödningar för poängpriset Best in Zelmaas för 
detta år (mina egna hundar och fodertikar får inte vara med och tävla). Han vinner på 16 poäng före Gusten, 
som dragit in 14 poäng, och på delad 3:e plats med 10 poäng kom Douglas, Ingo, Isolde och Åskar.  
  
 


