
Aktuellt 2020 
 
Det här blev ett år när coronapandemin slog ut det mesta av tävlingsverksamheten, så det finns inte 
så mycket sådana nyheter i denna komprimerade sammanställning av årets händelser. 
 
 
Jolo på MyDog | 2020-01-03 Tid: 08:55 
Jolo ställdes i dag ut på den stora utställningen MyDog i Göteborg. Där fick han som ensam deltagare 
excellent i öppen klass, dit han av misstag var anmäld, det skulle egentligen ha varit jaktklass. Domare var 
finska Tiina Taulos. 
 
Gruff är död | 2020-01-12 
Jag fick i dag det sorgliga beskedet att Gruff är död, inte fullt sju år gammal. En tragisk händelse där han helt 
oprovocerat högg en familjemedlem innebar ett svårt beslut att fatta för hans ägarfamilj, och jag sörjer med 
dem. Gruff var son till Vittra och Ch Ruskabackens Hemulen och kullbror till min egen Gaia. 
 
Viktor är död | 2020-02-03 
Jag nåddes i dag av den sorgliga nyheten att Viktor är död, drygt 15 år gammal. Han var den siste i V-kullen, 
som bestod av fem valpar, däribland min egen Vittra, som dog i höstas. Det var Jessies femte kull, och pappa 
var Ch Ellensborg's Jolo. Viktor var en stor och ståtlig hane, väldigt trevlig och en duktig jakthund. Han var med 
i skogen in i det sista. Viktor lever nu vidare i de fem valpar han blev pappa till på en annan kennel.  
 
Jizza parad | 2020-02-17 
I dag var det äntligen dags för parning för Jizza. Den utvalde hanen heter SEUvCh Tappijalan Corvette (Emil 
kallad), som finns på Eiarö kennel. Parningen gick bra, och om det visar sig att den lyckats väntas valparna 
födas någon gång i mitten av april. Nu är det bara att hålla tummarna.  
 
Fanny på MH | 2020-03-14 
Fanny genomförde den 23/2 igenom MH, Mentalbeskrivning hund, vilket hon tillsammans med matte Kerstin 
klarade. För många år sedan genomgick de även BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. MH är lite 
grand samma sak, fast lite fler moment. Nu finns protokollet för på SKK Avelsdata. Eftersom det bara är 84 
taxar som gjort MH är underlaget inte tillräckligt för att göra jämförelser med spindeldiagram, vilket har gjorts 
för BPH eftersom mer än 200 taxar har testats där. Men Fanny visade ändå typiska resultat för taxar i sådana 
här sammanhang - inte någon vidare rädsla eller aggressivitet men stor jaktlust. 
 
Jizzas valpar födda | 2020-04-17 
Jizza födde i dag under förmiddagen sina valpar, snabbt och smidigt. Det blev sex valpar, fyra hanar och två 
tikar. Alla valparna mår bra, det är tyst och lugnt i valplådan och flera av dem har redan gått upp några gram i 
vikt. Även mamma Jizza mår bra och det är roligt att se vilken mogen mamma det har blivit av den där vilda 
och busiga hund hon var förut. Men hon kommer säkert att bli det igen, när valptiden är över. 
 
Blixten är död | 2020-06-01 
I dag fick jag det sorgliga beskedet att Blixten, som kallades Victor, fått somna in. Han hade drabbats av en 
elakartad tumör i munnen, som det inte gick att göra något åt. Blixten var son till Freja (Mikkels Märian) och Ch 
Carmodey Land Rover, och han blev elva år gammal.  
 
Moltas fixade spåret | 2020-06-08 
Moltas startade i dag på rörligt spårprov i Uppland, och det gick alldeles utmärkt så han blev godkänd i 
anlagsklass. Grattis, vad kul! Roligt också att höra att de fick gå för domaren Göran Sjöblom, som jag själv gått 
otaliga spårprov med, alltsedan första gången med stamtiken Selma för 33 år sedan.  
 
Zoia är död | 2020-06-20 
Jag fick i dag det sorgliga beskedet att Zoia fått somna in sedan hon blivit plötsligt sjuk, drabbad av akut 
livmoderinflammation. Zoia var dotter till Tarja och Ch Hussebuss Fantom och hon blev drygt 13 år. När hon 
var några år gammal blev hon omplacerad och under många år hade jag ingen kontakt med henne, men sedan 
hon åter fått nytt hem fick jag kontakt med nya ägarna och fick höra om en pigg, social och livsglad hund. 
 
Moltas fixade ettan | 2020-07-14 
För en månad sedan klarade Moltas godkänt anlagsspår. I dag var det dags att prova ett spår i öppen klass, 
och det gick lika bra det så han fick ett 1:a pris. Göran Sjöblom dömde även denna gång. Förhoppningsvis ses 
vi på Gimoprovet i augusti, om det blir av. 
 
Moltas gjorde det igen | 2020-07-29 
I dag var det dags igen för spårprov för Moltas, denna gång för Dreverklubben i Vattholma. Och det gick galant 
även nu, så det blev en andra 1:a för den duktige ettåringen och husse Per-Olof.  
 
Gaia parad | 2020-08-01 
Nu har jag varit i väg till Sörmland två gånger och parat Gaia. Den utvalde är SEUvCh Tappijalan Corvette, som 
ju också är pappa till Jizzas valpar i N2-kullen. Om parningen burit frukt väntas valparna i slutet av september. 
 



Moltas spårchampion | 2020-08-06 
De gjorde det gjorde igen, Moltas och husse Per-Olof. I dag lyckades de på sitt fjärde raka spårprov. Godkänt 
anlag i juni, två ettor i öppen klass i juli, och så nu den tredje ettan. Det innebär att Moltas nu blivit 
spårchampion vid drygt ett års ålder. Eftersom han på grund av pandemin inte hunnit ställas ut, så måste först 
ett testikelintyg införskaffas innan championatansökan kan skickas in. Provet var i Uppland och Ingert Nilsson 
var domare.  
 
Fina resultat i Gimo | 2020-08-29 
Äntligen en hundaktivitet detta trista coronaår, nämligen ordinarie spårprov i Gimo och med fem startande 
Zelmaashundar. I perfekt väder blev det kanonresultat för de 17 deltagande hundarna. Ett stycke 2:a pris, för 
övrigt bara ettor, varav sju fullpoängare, samt två godkända anlag. Dessa två var bröderna Movitz och Mozart 
som nu gjorde debut. Och deras mer erfarne bror Moltas tog nu sin fjärde etta och blev fyra på full poäng. 
Ännu bättre gick det för mamma Gaia, som blev tvåa totalt efter segraren, korthårsdvärgen Saymore's Lux 
Adrian, som fick en inteckning i Zelmaas VP. Jizza fick också en etta, men på grund av viltstörning med lite 
lägre poäng. Så det var rena familjefesten. 
 
Valpträff i regnväder | 2020-09-12 
I dag var det dags att återförena Jizzas valpar i N2-kullen, som nu är nästan fem månader gamla. Tyvärr 
regnade det hela tiden, så mitt uppdukade fikabord fick stå orört medan vi tog ståfika under balkongerna. Fem 
av de sex valparna dök upp med sina ägare, och även valparnas pappa Tappijalan Corvette anslöt sig. Jag hade 
innan lagt korta spår till varje valp, och det gick riktigt bra, så det kan nog bli fina spårhundar av dem. 
Skankarna som väntade vid spårslut bars tillbaka med stolt kroppshållning.  
 
Åkerböna är död | 2020-09-11 
Jag har fått det sorgliga beskedet att Åkerböna, Molly kallad, är död. Hon drabbades troligen av akut 
livmoderinflammation och dog i sömnen. Hon var dotter till Vittra och Ch Liza's K-Pinocchio och skulle ha fyllt 
13 år om några veckor.  
 
Faxe på spårprov | 2020-09-13 
I dag startade Faxe på ordinarie spårprov på Gotland. Det var svåra förhållanden, berättar matte Charlotte, och 
endast en tax gick till första pris. Faxe var ytterst nära, men hade otur med viltstörning så den givna ettan 
förvandlades till ett 2:a pris. Domare var Roland Johansson.  
 
Isolde gjorde det igen | 2020-09-21 
I går hade Örebro Läns Taxklubb sitt ordinarie höstspårprov, och återigen blev Isoldeprovvinnare. Och priser 
blev det. Hunnabackens VP fick hon sin tredje inteckning i och får ta hem den för gott. Hon fick också 
inteckningar i SvTK:s Jubileumspris VP och Örebro läns Dreverklubbs VP. Dessutom den buckla hon skulle ha 
fått tidigare eftersom hon var utsedd till klubbens representant på årets spår-SM, som tyvärr inte blir av. 
Domare var Håkan Karlsson. Innan Isolde började sopa hem priser i ÖlTK så var det en annan Zelmaashund, 
Wilda, som stod för det under många år tillsammans med Henriks pappa Kjell. Wilda dog för ett år sedan, men 
förhoppningsvis kommer det att hamna en kommande spårhund där igen när Gaia får sina valpar.  
 
Gaias valpar födda | 2020-10-01 
Det blev en vaknatt för Gaia och mig och slutligen, under de tidiga morgontimmarna, föddes sex valpar – två 
hanar och fyra tikar. Allt gick bra och det är pigga valpar som direkt började dia. Valparna kommer att få namn 
på O och det är lite drygt 20 år sedan jag hade min första O-kull.  
 
Åskar är död | 2020-11-16 
Jag fick i dag det sorgliga beskedet att Åskar är död efter en tids sjukdom, drygt 13 år gammal. Han var en 
verklig favorit med en härlig mentalitet, och dessutom vacker som bara den. Han blev tidigt utställnings-
champion och spårchampion. Åskar föddes i Vittras första kull, och pappa var Ch Liza's K-Pinocchio. Han blev 
även själv pappa till två kullar från andra uppfödare, och fick kampera ihop med sonen Ville, som nu blir ensam 
hund där hemma och säkert kommer att bli lite vilsen 
 
Zorro är död | 2020-11-27 
I dag fick jag det sorgliga beskedet att Zorro fått somna in. Han hade haft hjärtproblem sedan en tid men nu 
blev det akut. Zorro var son till Tarja och Ch Hussebuss Fantom och han blev nästan 14 år. Nu finns bara Zazza 
kvar från kullen, som bestod av sex valpar. 
 
Valparna har åkt | 2020-11-29 
I dag åkte de två sista av Gaias valpar, så nu blir det lugnt ett tag framöver. 
 
Basta är död | 2020-12-29 
Jag fick i dag det sorgliga beskedet att Basta fått somna in, sedan hon drabbats av flera svåra sjukdomar, som 
tillsammans gjorde det omöjligt att fortsätta. Hon skulle ha fyllt tolv år i april. Basta, som kallades Bettan, var 
dotter till Freja (Mikkels Märian) och Ch Carmodey Land Rover. Hon var en vacker och otroligt trevlig hund, 
som blev både spår- och utställningschampion. 
 
Tillbakablick på 2020 | 2020-12-31 
Ännu ett år har förflutit, och det är dags att blicka tillbaka. Det blev ett minst sagt annorlunda år med 
coronapandemin, som gjorde att det mesta av tävlingsverksamheten ställdes in. Två kullar har fötts: N2-kullen, 
med Jizza som mamma och Ch Tappijalan Corvette som pappa, och han blev också pappa till O2-kullen med 



Gaia som mamma. Det var sex valpar i vardera kullen, och de ser alla väldigt lovande ut. 
Samtidigt har några av mina äldre uppfödningar gått ur tiden: I början av året dog Viktor, och två dagar före 
nyårsafton dog Basta. Och andra dagar under året dog Blixten, Gruff, Zoia, Zorro, Åkerböna och Åskar. Jag 
sörjer med alla deras ägare. 
Bara en Zelmaashund hann ställas ut innan coronapandemin släckte alla utställningsmöjligheter för resten av 
året, men ett gäng har i alla fall startat på spårprov med fina resultat, inte minst Moltas, som blev 
spårchampion i rekordfart vid drygt ett års ålder. Det blev också han som får mitt eget poängpris till bästa 
uppfödning under året, Best in Zelmaas. 
Tack alla ni som jobbar med era hundar! Nu tar vi nya tag inför 2021 och hoppas att vi kan återgå till ett mer 
normalt år och kanske ses på utställningar och spårprov framöver. Och samtidigt ber jag att få önska alla ägare 
till Zelmaashundar och andra taxvänner ett riktigt gott nytt år.  


