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Nu är det gjort | 2019-03-11
Gaia är parad, och det gick hur bra som helst. Dock blev det partnerbyte eftersom den först tilltänkte hanen
aldrig tog det avgörande steget. Turligt nog fanns en annan ung man i huset, som var mer än villig. Eiarö
Zambucca heter denne stilige gosse, som nu förhoppningsvis blir pappa till Gaias valpar. Går allt vägen bör
valparna födas omkring den 12 maj.

Jizza på utställning | 2019-03-11
Dagen bestod inte bara av att jag var ute på parningsäventyr med Gaia. Jag fortsatte nämligen sedan till
utställningen i Surahammar, dit Jizza var anmäld, och hann fram i god tid. Kjell Lindström dömde och Jizza
vann jaktklassen med ck och hon blev sedan fyra bästa tik och fick certet. Så det blev visserligen en lång och
jobbig dag, men med så lyckat resultat på flera håll kunde man nöjd vända hemåt med trötta hundar.

Dante är död | 2019-03-15
I dag kom det väntade, men mycket sorgliga, beskedet att Dante (Gösta kallad) fått somna in sedan han varit
sjuk i elakartat lymfom i några månader. I början av november var han på besök för trimning, och då verkade
han precis som vanligt, men kort tid senare började det märkas att något var fel och sedan har det gått fort.
Dante, som var en stor och stilig kille, föddes i en kull på åtta valpar med Vittra som mamma och Mikkels
Midnight som pappa, och han skulle bli nio år om några månader. Jag sörjer med Eva och Lena.

Yngve-Frej död | 2019-03-28
Jag fick i går det sorgliga beskedet att Yngve-Frej (Lukas kallad) dog för tre veckor sedan. Extra tråkigt var att
jag inte fått veta detta av ägarna direkt, utan i stället kunde läsa det på Taxklubbens hemsida där de letade
efter en ny tax. Som uppfödare vill man ju gärna ha fortsatt kontakt med sina valpköpare för att kunna följa
hunden, men alla vill inte ha den kontakten. Yngve-Frej var son till Fäbodarnas S Zelmaasdotter och Zelmaas
Urax, och han var den snyggaste i kullen.

För 30 år sedan | 2019-04-07
I dag kan jag fira 30-årsjubileum som uppfödare. Den 7 april 1989 föddes min första kull, och det var då jag
tog bilden på Selma (Knata) och hennes fem nyfödda valpar som finns på sidan för kullar. Detta är min
absoluta favoritbild, jag älskar den lugna och stolta blicken i Selmas ögon. Och då hade hon ändå fått genomgå
en hel del när hennes klantiga matte hade ställt till det genom att missuppfatta när valparna skulle komma och
tog med henne till jobbet för ett kort ärende. Där gick vattnet, så det vara bara att köra hem igen, och i
morgonköerna på Valhallavägen föddes den första valpen i framsätet. Sen hann jag bara in genom dörren så
föddes nästa, och nästa, och inom två timmar hade alla fem anlänt. Och då tog jag alltså denna bild. Det har
blivit 41 kullar sedan dess, och en 42:a är förhoppningsvis på väg, i 7:e generationen.

Kajsa och Jizza på spårprov | 2019-04-13
På Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov startade i dag Kajsa (Iris kallad) och Jizza. Kajsa gick i
anlagsklass för domaren Anders Hansson som sa "välkommen till öppen klass", vilket innebär att hon fick
godkänt på sitt anlagsspår. Grattis! Lika bra gick det inte för Jizza och mig när vi startade på Ekerö för domaren
Leif Rohlin med elev. Ny kul skog att jaga i, tyckte uppenbarligen Jizza som mest var ute och jallade. Men hon
visade också vad hon egentligen kan när hon fixade startrutan direkt och dessutom klarade återgångsvinkeln
bra. Det är bara att försöka igen.

Isolde spårchampion | 2019-05-04
På dagens ordinarie spårprov i Askersund stod Isolde (Svea kallad) som vinnare med full pott och hp. Domare
var Sofia Andersson. Eftersom detta var hennes tredje etta blir hon då viltspårchampion. Eftersom hon även
vann höstens ordinarie spårprov kommer hon att få representera klubben (ÖlTK) på spår-SM i augusti.

Nu är de här | 2019-05-12
Tidigt under morgontimmarna födde Gaia sina valpar, och allt gick bra bortsett från att det fanns en outvecklad
död valp i kullen. Så nu blev det bara fyra valpar, tre hanar och en tik, och alla ser prima ut. Det här blir M2-
kullen, och det makalösa i sammanhanget är att just denna dag för 20 år sedan föddes M-kullen – Gaia kunde
inte ha tajmat det bättre. De nya valparna kommer att få en egen sida, liksom pappa Eiarö Zambucca.

Xanthe är död | 2019-05-12
I dag nåddes jag av beskedet att Xanthe är död, 13½ år gammal. Han var son till Freja (Mikkels Märian) och
Zelmaas Milton, en kombination av mina två tiklinjer, och namnet fick han från stamtiken Selmas pappa
(Xanthe vom Hohen Norden). En kullsyster fick för övrigt namnet Xandra efter Frejas mamma. Xanthe var den
siste från denna kull. Jag har inte sett honom sedan han var elva månader eftersom han på grund av ägarens
död lite senare omplacerades, och kom att få ett liv som jakthund.

Regnigt på Ulriksdal | 2019-05-26
I dag var vi på ÖsvTK:s utställning i Ulriksdal. Även detta år hade vi otur med vädret. Det regnade och blåste
större delen av dagen och både vi och hundarna var dyngsura. Fyra Zelmaashundar startade och med blandat
resultat. Luring fick good i juniorklass, Kajsa fick excellent i jaktklass och syrran Katja fick very good i samma
klass. Min egen Jizza, som jag hoppades skulle få sitt tredje raka ck fick till min förvåning good i jaktklassen
eftersom hon ansågs stor och maskulin. Domare var Britt-Marie Dornell.



Isolde spårar vidare | 2019-06-16
Isolde (Svea kallad) startade i dag på rörligt spårprov för domaren Carina Pettersson, och det blev återigen ett
1:a pris, denna gång på 73 poäng. Hon blev nyligen spårchampion, och jag hade trott att hon var klar för årets
spår-SM. Men tydligen skickar ÖlTK ingen deltagare till detta års SM, så nu jagar hon och husse Henrik poäng
för kvalificering till nästa års SM.

Isolde lyckades igen | 2019-07-06
Nyligen blev hon spårchampion, Isolde (Svea kallad). Men hon nöjer sig inte med det, utan målet är att bli
uttagen till nästa års spår-SM. Ett steg på vägen till det var när hon startade på rörligt spårprov i Kårberg i dag,
och det gick bra som vanligt. Ett 1:a pris med 75 poäng, alltså full pott. Domare var Håkan Karlsson.

Jizza i Sala | 2019-08-10
I dag var vi på utställning för Västmanlands Taxklubb i Sala. Det var bara Jizza som jag ställde ut, och jag
hoppades förstås på ett tredje ck. Det var hisnande nära när hon blev trea med excellent i jaktklassen och fin
kritik, men hon föll på längden. Domaren Bertil Lundgren tyckte alltså att hon var lite för lång. Nog för att taxar
ska vara långa, men här var det tydligen ett snäpp för långt. Hon brås i det här fallet på mormors mormor
Jessie, som också var en långsträckt dam. Nåja, det var en trevlig dag i alla fall.

Lyckat på Ulriksdal | 2019-08-24
Vi var i dag på Östsvenska Taxklubbens utställning i Ulriksdals slottspark. Härligt väder, vilket uppvägde den
långa väntan, plus att det blev fina resultat. Douglas fick ck i veteranklass och blev BIR- och BIS-veteran. Jizza
fick excellent i jaktklass, där hon blev trea med ck, och sedan trea bästa tik. Hon fick nu sitt tredje ck, så nu
blir det till att fixa den där för henne så besvärliga spårettan. Kaxi debuterade på utställning med excellent och
ck i öppen klass, och mamma Gaia fick detsamma i championklass och blev fyra bästa tik. Uppfödargruppen
blev tvåa med hp. Så det var en lyckad dag, trots att jag skadade ena handen ordentligt i samband med en
hotande fallolycka i en trappa, därav lindan på bilden.

Trippel i Gimo | 2019-08-31
I dag var vi på Upplands Taxklubbs ordinarie spårprov i Gimo, som så många gånger förr (jag gick där första
gången med Selma 1987). Och det blev en minst sagt lyckosam dag. Trots värmen och torkan i markerna gick
15 av de 20 startande hundarna till 1:a pris, däribland den här trion. På fjärde plats placerade sig Katja (Doris
kallad), på åttonde mamma Gaia och på nionde plats kom Jizza. Detta senare innebar också att hon nu blev
utställningschampion. Ingert Nilsson dömde Katja och Anders Englund dömde Gaia och Jizza.

Aja baja, Jizza, Gaia | 2019-09-13
I dag startade jag Jizza och Gaia på ÖsvTK:s ordinarie höstspårprov ute på Ekerö. När nu Jizza förra helgen
äntligen tog en 1:a och därmed blev utställningschampion tänkte jag att vi nu kan sikta på spårchampionat.
Men nu återföll hon till sina jakttendenser i stället för att ta spåret på allvar, så jag bröt ganska tidigt. Att även
Gaia skulle göra något liknande hade jag aldrig kunnat föreställa mig, men den här gången var hon som förbytt
och gick även hon på något annat än en sketen skank. Så jag bröt även för henne. Snopet i kubik! Domare var
Leif Rohlin och domaraspirant Madeleine Baggger, som därmed missade chansen att få ett par hundar som gick
till pris.

Vittra är död | 2019-09-18
Min fantastiska Vittra är död. I går eftermiddag insjuknade hon hastigt, och det visade sig att hon drabbats av
akut livmoderinflammation. Och som hon var nästan 15 år ville jag inte utsätta henne för en operation. Väna,
vackra Vittra var en favorit inte bara för mig utan för många som mötte och kände henne, och hon var flockens
okrönta ledare bland mina hundar. Tidigt utställningschampion, men spårkarriären blev kort eftersom hon var
mer förtjust i att kela med domarna än att spåra. En lång framgångsrik utställningskarriär som hon inledde
med att bli BIS-valp vid fyra månaders ålder, och avslutades på Stockholmsmässan vid fyllda 13 år. Drygt 70
utställningar blev det, och hon älskade att visa upp sig, inte minst när hon visste att jag hade bitar av kokt
svinhjärta i fickan som belöning. Hon blev mamma till 31 valpar, varav nio champions, och hittills 34 barnbarn,
och hon fick Taxklubbens bruksavelspris i guld och även SKK:s bruksavelspris. Men mest av allt var hon en
underbart förtjusande och härlig hund som det känns hemskt att mista.

Isolde vann igen | 2019-09-21
I dag var det dags för spårprov igen för Isolde (Svea kallad), ÖlTK:s ordinarie höstprov i Askersund med tolv
startande. Och återigen var det hon som tog hem segern och alla vandringspriserna. Dessutom är hon och
husse Henrik klara för SM-start nästa år.

Lyckad valpträff | 2019-09-22
I dag var det dags för den sedvanliga valpträffen, denna gång med valparna i M2-kullen, som nu är drygt fyra
månader. Glatt återseende, vilda lekar och så lite spårträning i den intilliggande skogen. Mamma Gaia var
förstås med, liksom pappa Eiarö Zambucca, och dessutom Katja från Gaias första kull.

Vittra begravd | 2019-09-29
I dag begravde vi Vittra på djurkyrkogården på Djurgården. Där finns sedan tidigare Selma, Arja, Sixten, Jessie
och Freja. De tre sista har delvis varit samtida med Vittra. I några gravar intill finns också Munter, Raisa och
Ramiro. Det är så fint därute, en begravningsplats i skogen med gamla anor. Den uppstod spontant där sedan
man i början av 1900-talet flyttat graven efter August Blanches hund Nero dit, och många djur kom under åren
att begravas där, till och med några hästar. Bland annat cirkushästen Don Juan, som var med i Ingmar
Bergmans film Det sjunde inseglet. Sedan lades den i träda under många år, och på 80-talet fick jag därför



begrava Aja och Nike på Täby djurkyrkogård. Men 1995 återuppväcktes begravningsplatsen på nytt, och nu är
det Stockholms Kennelklubb som är huvudman.

Vi tog priset igen | 2019-10-03
Zelmaas kennel har återigen fått Svenska Kennelklubbens bruksuppfödarpris, nu för sjunde gången. Priset
instiftades 1962 och delas ut i form av ett diplom till uppfödare som i Sverige fött upp hundar som meriterat sig
på jakt- eller bruksprov. Man ansöker själv om priset med en grupp hundar, högst tio, som ska uppnå en viss
poäng. Uppfödningar som denna gång medverkade till priset var Argus, Algot, Essie, Fanny, Gruff, Gusten,
Hugo Boss, Isolde och så mina två som syns på bilden, Gaia och Jizza. Vi har tidigare fått diplom åren 1999,
2001, 2004, 2007, 2009 och 2013. Tack till alla valpköpare som meriterar sina hundar så fint!

Wilda är död | 2019-10-11
I dag nåddes jag av den sorgliga nyheten att Wilda fått somna in sedan hon hastigt insjuknat. I januari skulle
hon ha fyllt 15 år. Hon var dotter till Prillan och Ch Söderbergets Hjalle. Wilda startade på några drevprov och
fick två 1:a pris, men sen kom varg till trakterna så det blev aldrig någon tredje drevetta. Hon fick dock
fortsätta att jaga, men i lina. I stället för en drevtitel fick hon nöja sig med att bli spårchampion, och en oerhört
framgångsrik sådan. Wilda fick 14 1:a pris, blev provvinnare fyra gånger och startade på fyra spår-SM. Och så
var hon förstås en trevlig familjehund.

Fanny medaljerad | 2019-11-16
För en vecka sedan fyllde Fanny sju år. Och några dagar senare belönades hon med en medalj på en
träningstävling i nosework på Hundudden. Hon klarade fordonssök och innesök snabbt och fint, trots att hon
höglöper, berättar en stolt matte Kerstin.

Digger får nytt hem | 2019-12-01
För tolv dagar sedan lade jag ut en blänkare här och på Taxklubbens hemsida om att Digger behöver få ett nytt
hem eftersom hans husse är svårt sjuk. Flera hörde av sig, men nu är det klart att han kommer att få flytta till
Åsa och Henrik i Halmstad. I dag kommer de och hämtar honom, och både jag och ägaren är så lättade att det
ordnade sig i denna svåra situation.

Isolde tog priset | 2019-12-29
Det har blivit många spårprovspriser för Isolde (Svea kallad) under året, liksom ett spårchampionat. Och nu
visar det sig också att hon tar hem mitt eget poängpris Best in Zelmaas för 2019. Med 15 poäng är hon i topp
före Katja på 14 och Argus på 13 poäng. Så jag säger grattis till Henrik (på bilden) och Sofia. Prispokalen är
postad och kommer när PostNord har lust. Det roliga är att Isolde och Henrik verkar ha övertagit vinnarlusten
på spår efter Henriks pappa Kjell, som tävlade framgångsrikt med Wilda i många år, Wilda som gick bort i
höstas, nästan 15 år gammal.

Tillbakablick på 2019 | 2019-12-31
Ännu ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Jag kunde fira 30-årsjubileum som uppfödare. Det
var den 7 april 1989 som stamtiken Selma (Knata) nedkom med sin första kull, där sedan Arja kom att
fortsätta på linjen, som fortfarande i högsta grad lever. Under året fick jag mitt sjunde bruksavelsdiplom från
Kennelklubben.
En kull har fötts, M2-kullen, med Gaia som mamma, och Eiarö Zambucca som pappa. Det var fyra valpar i
kullen och de ser alla väldigt lovande ut. Samtidigt har några av mina äldre uppfödningar gått ur tiden under
året: Dante, Xanthe, Wilda, Yngve-Frej och min egen fantastiska Vittra. Bortsett från Dante, som bara blev 8½
år, uppnådde de hög ålder. Och Digger fick vid 9½ års ålder ett nytt hem sedan hans husse insjuknat.
Jag har inte själv varit på så många utställningar och spårprov under året Men jag fick i alla fall fram Jizza till
utställningschampion. Jag hade också hoppats få henne till spårchampion, men jaktintresset tog över så jag får
väl se om vi får bättre lycka nästa år.
Andra Zelmaashundar har under året varit i farten och meriterat sig. Argus, som blev fullcertad i tidig ålder,
kom nu igen på spårprov där han genom att ta ett 1:a pris blev utställningschampion, tio år gammal. Douglas
blev BIS-veteran på Ulriksdal. Och Isolde har tagit fyra 1:a pris på spår och ett hp, blivit spårchampion och
provvinnare två gånger om. Det är också hon som får mitt eget poängpris till bästa uppfödning under året
(mina egna undantagna), Best in Zelmaas.
Tack alla ni som jobbar med era hundar! Nu tar vi nya tag inför 2020. Och samtidigt ber jag att få önska alla
ägare till Zelmaashundar och andra taxvänner ett riktigt gott nytt år.


