
Aktuellt 2018

Tarja är död | 2018-01-02
Jag har fått det sorgliga beskedet att Tarja, min fina gamla foderhund, är död. Hon somnade i dag in i lymfom,
14 år gammal. Tarja var dotter till Jessie och Stubbkärrs Isaskar, och hon blev själv mamma till Z-kullen och Ö-
kullen. Tarja bodde sedan flera år i Portugal och hade där sällskap med en annan gammal fodertik, Wilma
(Fäbodarnas S Zelmaasdotter), som dog för ett år sedan, också 14 år gammal. Jag sörjer med Berit och
Christer, som nu alltså mist båda sina hundar.

Jolo gjorde debut | 2018-01-04
Jolo ställdes i dag ut för första gången. Det skedde på My Dog i Göteborg. Han blev trea i juniorklass med
excellent och en fin kritik, kunde dock ha varit lite mer putsad i pälsen, tyckte domaren Jeff Horswell. Efteråt
fick han visa upp sina färdigheter i nosework, vilket resulterade i stora applåder från publiken.

Fanny parad | 2018-02-14
Det passar ju perfekt så här på Alla hjärtans dag att kunna meddela att Fanny nu är parad. Den trevlige hane
som hon har dejtat i dagarna två heter Mariebergs Skott, och han är nybliven drevchampion med ett drevcert
bland meriterna. Blir det valpar beräknas de födas i mitten av april och blir i så fall leveransklara en bit in i juni.

Åsa-Hanna är död | 2018-02-12
Jag har fått det tråkiga beskedet att Åsa-Hanna är död. Hon drabbades av en elakartad juvertumör och fick
somna in i dag. Åsa-Hanna, som kallades Åssie, var dotter till Vittra och Ch Liza's K-Pinocchio, och hon blev
drygt tio år. Jag sörjer med hennes ägare.

Hugo Boss blev BIM | 2018-03-03
Hugo Boss ställdes i dag ut på taxspecialen i Östersund, där han vann championklassen med ck, blev bästa
hane och slutligen BIM, trots att han inte var riktigt putsad i pälsen. Grattis till ägarna Eva och Lennart. Domare
var Bo Paulsson.

Zaida är död | 2018-03-04
Jag har nåtts av det sorgliga beskedet att Zaida är död sedan det i går uppstått ett stort slagsmål bland några
av familjens hundar, och där Zaida blev så illa skadad att hon inte klarade sig. Det var bara några veckor sedan
jag lade ut en bild på Zaida i samband med att hon fyllde elva år och då berättade att hon börjat vilja
bestämma lite mer i hundflocken. Zaida var en vacker dam som snabbt blev såväl utställnings- som
spårchampion. Hon var också Södermanlands representant på spår-SM 2009. Zaida var dotter till Tarja och Ch
Hussebuss Fantom. Jag sörjer med Pernilla och Roger.

Hugo Boss trea | 2018-04-08
Hugo Boss ställdes i dag ut på taxspecialen i Sundsvall. Han vann championklassen med ck och blev sedan trea
bästa hane. Domare var Paula Sunebring.

Valparna födda | 2018-04-14
I dag födde Fanny sina valpar, och det gick fort och lätt som en plätt. Nästan så jag missade att se när sista
valpen föddes eftersom jag tittade bort lite hastigt. Det blev sex rejäla valpar, kring 300 gram, alla mörka och
utan vita tecken, tre hanar och tre tikar. Pappa är SEJdCh Mariebergs Skott.

Hugo Boss på BPH | 2018-04-22
När Norra Taxklubben i dag firade Taxens dag anordnades både BPH och nosework, och Hugo Boss provade på
båda två dessa aktiviteter. Det slutade med att han fick ett genomfört BPH (Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund) och han blev därmed den fjärde Zelmaashunden som klarat av detta.

Faxe spårade i hettan | 2018-05-13
I dag hade Gotlands Taxklubb sitt ordinarie spårprov i Follingbo. Faxe hade oturen att få starta vid lunchtid, när
det var som hetast, men han klarade spåret på ett lysande vis. Det blev ett 1:a pris med 40 poäng, två poängs
avdrag för att han ringade ett par gånger. Något som ju egentligen är ett bevis på att det är en duktig
spårhund.

Argus på spårprov | 2018-05-19
Efter att inte ha varit i spåret på fem år har Argus nu börjat spåra igen med matte Birgitta. Och i idag var det
dags för spårprov i Vänersborg. Efter att ha spårat alldeles lysande under viltspårkursen var förstås
förhoppningen att han skulle få ett 1:a pris och därmed bli utställningschampion. Redan för fem år sedan var
Argus fullcertad, och i dag är han nio år. Men det gick inte riktigt vägen den här gången utan det slutade med
ett 3:e pris.

Jolo klarade spårprovet | 2018-05-31
Jolo startade i dag på anlagsprov i Alingsås, och det gick alldeles utmärkt och han blev godkänd. Domare var
Ninni Gren.

Katja fixade spåret | 2018-06-27
Katja (som kallas Doris) startade i dag på spårprov i Uppland i Dreverklubbens regi, och det gick alldeles
utmärkt. Domare var Ted Lindström.



Bixi tävlar i rallylydnad | 2018-06-28
Bixi är inte bara en jätteduktig spårhund, hon tävlar även med framgång i rallylydnad i mästarklass. I torsdags
deltog hon med matte Margareta i två tävlingar i Hallstavik och de slutade tvåa i den ena och fyra i den andra.

Arro är död | 2018-07-27
Jag nåddes i morse av det sorgliga beskedet att Arro dog i natt sedan njurarna slutat fungera, troligen på grund
av algförgiftning. Han var en av mina verkliga favoriter och kanske den vackraste hane jag fött upp. Så
självklart skulle han få bli pappa till en kull, och det blev H2-kullen bestående av fyra valpar. Han fick även sju
valpar hos en annan uppfödare. Arro själv var son till Vittra och Ch Mikkels Michelangelo. Han blev drygt nio år.
Jag sörjer med matte Margareta.

Faxe fixade BPH | 2018-08-09
Faxe genomförde i dag BPH, en förkortning för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund i Roma. Andra av
mina uppfödningar som har genomgått BPH är Fanny, Gaia, Gruff och Hugo Boss. Om några veckor ska även
Jizza få prova på. Ska bli spännande att se vad den lilla vilden ska hitta på.

Bixi har ny titel | 2018-08-15
Bixi är inte bara en hejare på spår, där hon erövrat en championtitel och deltagit på SM. Nu har hon, nio år
gammal, fått ännu en titel, RLD N, som står för rallylydnadsdiplom nybörjarklass. Hon har vunnit flera tävlingar
i rallylydnad. Taxar är väl knappast något man i första hand förknippar med lydnad, men Bixi är alltså
undantaget som bekräftar regeln.

Jizza fixade BPH | 2018-08-24
I dag startade Jizza på BPH på Hunduddens träningscenter. Mycket spännande att se hur hon skulle klara det,
inte minst för att hon hittills inte utsatts för skott. Men det var inga problem, hon genomförde sin BPH på ett
ganska typiskt taxsätt. Dock hade testledarna aldrig tidigare upplevt det hon gjorde när det var meningen att
hon skulle bekanta sig med den läskigt utklädda figuren. Då försvann hon istället in bakom det plank figuren
kom ifrån för att undersöka stället. I och med att sex Zelmaashundar nu genomfört BPH kan jag ansöka om ett
särskilt diplom för uppfödare med minst fem genomförda BPH bland sina uppfödningar.

En dag på Ulriksdal | 2018-08-26
Dagens utställning i Ulriksdals slottspark hade samlat åtta Zelmaashundar, varav tre valpar. Det var Lurifax,
Luring och Lova, som deltog i valpklass 4-6 mån. Luring blev BIM-valp med Lurifax som tvåa, medan Lova blev
trea bland tikarna. För de vuxna hundarna blev det ingen klang- och jubeldag. Jenna fick very good i
unghundsklass, syrran Jizza detsamma i jaktklass, Fanny och Hugo Boss fick excellent i championklass och
Douglas likaså i veteranklass. Men han blev BIS-2 i veteranfinalen, och min uppfödargrupp blev BIS, så det var
lite plåster på såren. Markku Moilanen dömde de vuxna hundarna och Marina Kovalenko dömde valparna.

Katja och Argus på spårprov | 2018-08-26
Katja (som kallas Doris) startade i dagpå Upplands Taxklubbs ordinarie spårprov i Gimo. Det var första gången i
öppen klass för henne, och det gick alldeles utmärkt. En viltstörning i slutet gjorde dock att den givna ettan
förvandlades till en tvåa. Men det var bra så, och hon kommer nog att gå i mamma Gaias fotspår.
Även Vittrasonen Argus startade på spårprov i dag. Det var i Koppom, dit han var uttagen som en av
representanterna för Bohuslän-Dals Taxklubb i Länskampen mot Värmlands Taxklubb. Även för honom gick det
bra men med en liten störning på slutet, så det blev en tvåa även där.

Valpträff i solsken | 2018-09-02
I dag hade jag valpträff för L2-kullen. Fem av de sex valparna infann sig med familjer, och mamma Fanny var
också med. Pappa Mariebergs Skott kunde dock inte komma. Efter vilda lekar för valparna och fikande för oss
andra var det dags för dem att gå varsitt litet spår. Några av dem hade redan provat på att spåra, och det
märktes, medan ett par andra funderade lite mer på vad det handlade om. Men skanken var ju rolig för alla.

Faxe på spårprov | 2018-09-09
Faxe startade i dag på spårprov i Follingbo på Gotland. Till en början visade han vilken duktig spårhund han är,
berättar Charlotte, men sen blev det mer jakt än spårande. Roligt hade han, men något pris blev det inte.

Isolde bäst på spårprovet | 2018-09-15
På dagens ordinarie spårprov för ÖlTK i Askersund blev Isolde (Svea kallad) tillsammans med husse Henrik
provvinnare. De tog därmed hem alla de tre vandringspriserna för provet. Det roliga är att Wilda tidigare vunnit
samma prov fyra gånger med Henriks pappa Kjell.

Gaia och Jizza på spårprov | 2018-09-16
Gaia och Jizza startade i dag på Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov på Ekerö. Vi hade inte världens
mest lyckade dag, inte minst för att skogen kryllade av svampplockare och andra hundar, vilket fick viltet att
röra på sig. För Jizza var det första gången i öppen klass och efter en fin start blev det ganska virrigt, och vi
kan i bästa fall räkna med ett 3:e pris. Gaia jobbade betydligt bättre, men gick inte som bäst och får knappast
mer än ett 2:a pris. Domare var Leif Rohlin. Kollegium är på tisdag.

Resultat från spårprovet | 2018-09-20
I går fick jag hem protokoll från spårprovet, och det gick som jag trodde för mina hundar. Gaia fick en tvåa och
Jizza en trea. Så det blir till att försöka igen.



Lyckad dag i Storvreta | 2018-09-23
Vi var i dag på UTK:s utställning i Storvreta, och det blev i stort sett en lyckad dag. Jalle debuterade på
utställning med att få ck i unghundsklass och han slutade sedan som fyra bästa hane. Syrran Jizza fick ck i
jaktklass och mamma Fanny fick ck i championklass. Båda blev dock oplacerade i bästa tik. För Katja gick det
däremot inte lika bra. Hon ville inte låta sig hanteras av domaren Kjell Lindström, och skällde sedan ut honom
efter noter när hon gick runt ringen. Så trots en fin bedömning i övrigt fick hon fick tyvärr disqualified och får
nu träna lite inför nästa gång.

Rena rallyt för Bixi | 2018-11-25
Bixi är inte bara en duktig spårhund med championat och provvinster, hon tävlar även i rallylydnad och har fått
en första championtitel. I dag var det dags för nya tävlingar, i Gagnef, där hon gick tre banor i
fortsättningsklass med tre utmärkta resultat, vilket innebär att hon nu får tävla i avancerad klass.

Tillbakablick på 2018 | 2018-12-31
Ännu ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. En kull har fötts, L2-kullen med Fanny som mamma,
och SEJdCh Mariebergs Skott som pappa. Det var sex valpar i kullen, och de har redan varit ute i skogen och
fått smaka på det där med jakt, som de senare ska ägna sig åt. Samtidigt har några av mina äldre
uppfödningar dött under året: före detta fodertiken Tarja samt Arro, Zaida och Åsa-Hanna.
Jag har inte själv varit på så många utställningar och spårprov i år, till en del beroende på att jag satt bunden
med valpar under våren och försommaren. Min kära Vittra, nu 14 år, har fått gå i pension efter en sagolik
karriär i utställningsringen. Hon drabbades av sjukdom under våren, men hänger fortfarande med och förvånar
många med att hon är så pass gammal med tanke på hur hon ser ut.
Andra Zelmaashundar har under året varit i farten och meriterat sig, ingen nämnd och ingen glömd. Mitt eget
poängpris till bästa uppfödning under året (mina egna undantagna), Best in Zelmaas, kommer i år att gå till
Jolo. Jag hoppas få träffa honom framöver och överlämna pokalen.
Tack alla ni som jobbar med era hundar! Nu tar vi nya tag inför 2019. Och samtidigt ber jag att få önska alla
ägare till Zelmaashundar och andra taxvänner ett riktigt gott nytt år.


