
Aktuellt 2021 
 
Lurifax först ut | 2021-01-09 
I dag startade Lurifax på drevprov i Uppland och fixade ett 1:a pris. Jag säger grattis till honom och husse Kjell. 
Domare var Bo Ivarsson. I och med detta blev Lurifax, som kallas Nelson, den första Zelmaashunden att starta 
på prov detta nya år, och var också den första från L2-kullen att gå drevprov. Kjell har ju tidigare varit SM-
vinnare med Ch Hussebuss Fantom, som också var pappa till två av mina kullar, Z- och Ä-kullen. 
 
Yrja är död | 2021-03-08 
Jag har fått det sorgliga beskedet att Yrja har fått somna in. Svenja, som hon kallades, var dotter till Wilma 
(Fäbodarnas S Zelmaasdotter) och Urax. Hon föddes med viss dramatik, en tidig söndagsmorgon i framsätet på 
Söderleden på väg till Bagarmossen. Jag såg att hon var livlös men kunde inte stanna där, men när jag 
svängde in på Sockenvägen kunde jag stanna och ställa mig utanför bilen och slunga henne mellan benen, till 
en passerande mans förundran. Men jag fick liv i henne och hon fick sedan leva i 14½ år. Jag sörjer med 
hennes familj. 
 
Dags för spårprov | 2021-04-16 
I dag var det dags för årets första spårprov. Jag startade Gaia och Jizza i Sollentuna för domaren Kenneth 
Modin och aspiranten Lottie Önnesjö. Gaia gick bra som vanligt, men det var extra spännande med Jizza, som 
skulle behöva ett 1:a pris för att bli spårchampion. Hur det gått fåt jag veta efter kollegiet på måndag.  
 
Det gick vägen | 2021-04-20 
I dag fick jag slutligen resultatet från spårprovet som jag startade på i fredags. Gaia fick sin givna etta, och 
även Jizza fick en etta, vilket innebär att hon nu är spårchampion. Jag hade kanske hoppats på att Gaias fina 
jobb hade renderat henne ett hp eller gjort henne till provvinnare, men så blev det inte, så jag får nöja med 
glädjen över Jizzas championat.  
 
Moltas gjorde det igen | 2021-04-30 
Moltas hedrade mamma Gaias födelsedag i dag genom att ta en ny etta på spårprov, hans sjätte raka, och han 
är inte ens två år fyllda. Han gick rörligt prov i Uppland och domare var Patrik Lanner. Jag säger grattis till 
Moltas och hans duktiga ägare, Ylva och Per-Olof.  
 
Isolde i spåret igen | 2021-05-09 
I dag var det dags för vårens ordinarie spårprov i Askersund, och som vanligt höll sig Isolde (Svea kallad) 
framme. Det blev ett 1:a pris (hennes 8:e), men den här gången fick hon nöja sig med att bli trea. Domare var 
Göran Mejsjö. Trevligt att ÖlTK delar ut rosetter så här även på spårprov, det har jag aldrig sett förut. Jag 
gratulerar Henrik och Sofia, och hoppas att Isolde nu får komma till årets SM. Förra året var hon ju uttagen, 
men då blev det ju som bekant inget SM på grund av pandemin. 
 
Lyckad dag i Gimo | 2021-05-22 
På dagens spårprov i Gimo var det rena släktträffen eftersom Gaia hade hela M2-kullen i startfältet medan 
Katja från kullen innan var med utan att starta. Märta debuterade i anlagsklass med godkänt och fick en 
inteckning i Zelmaas Vp för bästa anlagshund. Movitz fick en 1:a, Mozart en 2:a medan Moltas och min egen 
Jizza fick varsin nolla. Bäst gick det för Gaia som gick helt felfritt, liksom korthårsdvärgen Saymore's Lux 
Adrian, men som dömdes som etta eftersom han är yngre, så Gaia blev återigen tvåa. Hon blev därmed 
uttagen att delta i Dreverkampen om några veckor, samt reserv till Spår-SM.  
 
Faxe bäst i spåret | 2021-05-27 
Faxe deltog i dag i SSRK-kampen, det vill säga när Spaniel- och Rretrieverklubben och Taxklubben på Gotland 
möts på spårprov. SSRK vann totalt, men Faxe, som fick en etta, var bäst av alla och kanske nu blir reserv till 
SM.  
 
Spårprov i hettan | 2021-06-06 
Gaia och jag deltog i dag i Dreverkampen i Gimo, där ett taxlag mötte ett dreverlag. Det var kanske årets 
varmaste dag och massor av mygg, men vi tog oss igenom det. Gaia gick fint som vanligt, men blev störd av 
något vid återgången, kanske orm i närheten, och fick därför nedslag för tappt, vilket resulterade i en 2:a. En 
drever blev individuell vinnare, men taxlaget vann totalt.  
 
Isolde till SM | 2021-06-23 
Till förra årets Spår-SM var Isolde (Svea kallad) uttagen att representera Örebro läns Taxklubb. Tyvärr ställdes 
SM in på grund av pandemin, och hon fick ingen gratisplats till årets SM. Men duktiga som de är, Isolde och 
husse Henrik, lyckades de kvalificera sig igen och kommer nu att tävla den 8 augusti när Dalarnas Taxklubb 
arrangerar detta års SM. De har ju gått fram som slåttermaskiner på många spårprov och samlat på sig en hel 
del vandringspriser. Jag önskar lycka till! 
 
Ossie fixade spåret | 2021-07-01 
I dag blev Ossie nio månader och fick därmed möjligheten att starta på spårprov. Och givetvis hade husse Kjell 
hängt på låset och anmält henne i god tid så att hon fick starta just den här dagen. Behöver jag säga att det 
gick bra? Självklart klarade hon det, och det är bara att lyfta på hatten och säga grattis. Domare var Charina 
Pettersson. 
 



Laddning inför SM | 2021-07-11 
Om en knapp månad avgörs Viltspår-SM, där Isolde ska representera ÖlTK. För att hålla ångan uppe startade 
hon i dag på ett rörligt spårprov. Trots svåra förhållanden efter ett ihållande regnande under natten klarade hon 
det galant och gick till full poäng. Domare var Håkan Karlsson.  
 
Ossie på utställning | 2021-07-18 
Nyligen klarade nio månader gamla Ossie sin spårdebut med godkänt. I dag var det dags för utställningsdebut 
på SKK-utställningen i Västerås. Hon fick fin kritik, men lite ovan som hon är med främmande människor i 
pandemins spår ryggade hon lite när domaren gick fram mot henne, och då sänktes bedömningen till ett very 
good. Barnbarnet Jennifer visade upp henne, och domare var Susanna Johansson.  
 
Länskamp i Sala | 2021-08-01 
I dag startade Gaia och jag i länskampen i spår i skogarna utanför Sala. Vi var representanter för UTK 
tillsammans med Andrea Bengtsson med sin korthårsdvärg SEVCh Saymore's Lux Adrian. och vi tävlade mot 
lag från VlTK och GäTK. För ovanlighetens skull stötte Gaia på patrull två gånger, så hon fick nöja sig med en 
trea, medan lagkamraten fick en 1:a. Lagkampen vanns av VlTK, vi var tvåa och GäTK trea. Men trots Gaias 
missar blev det en väldigt trevlig dag. 
 
Isolde fyra på SM | 2021-08-08 
Vid dagens spår-SM i Dalarna placerade sig Isolde tillsammans med husse Henrik på en hedrande fjärdeplats. 
Hon fick dessutom hederspris efter att ha fortsatt spårandet trots att de stötte på hare i spåret. De 
representerade ÖlTK. Vann gjorde JHTK:s representant långhårsdvärgen Lekoll Bobbi Sharm Nattfari, tvåa 
BdTK:s representant strävhåret Hjorthult's Cello och trea representanten från min egen klubb UTK, 
korthårsdvärgen Saymore’s Lux Adrian. Isolde har varit uttagen de tre senaste åren, men 2019 skickade aldrig 
klubben sin representant, och 2020 var SM inställt på grund av pandemin. Men äntligen fick hon starta och det 
med ett så fint resultat. Grattis! Isolde, som är sex år gammal, är dotter till Essie och Ch Trappbergets Amos 
Batman. Hon är den sjunde Zelmaashund som varit uttagen till SM. Tidigare bästa resultat var det för Uscilla 
som tävlade fyra gånger och som bäst blev tvåa 2014 och min egen Arja, som tävlade två gånger och blev trea 
1999. 
 
Nakotas spårdebut | 2021-08-10 
Nakota, som kallas Skorpan, startade i dag på rörligt spårprov i anlagsklass för Västsvenska Taxklubben och 
fick godkänt trots regnande och viltstörning på första sträckan. Domare var Annette Nilsson. Jag säger stort 
grattis till Skorpan, som därmed var den första från sin kull att starta på spårprov.  
 
Ossie i spåret igen | 2021-08-13 
Ossie, som nyligen klarade anlagsprovet, startade i dag på rörligt spårprov och klarade ett 1:a pris i öppen 
klass med full poäng. Domare var Håkan Carlsson. Grattis! Och husse Kjell lär framöver utmana sonen Henrik 
med Isolde, som i söndags blev fyra på spår-SM i Dalarna. Det lär bli en familjekamp mellan far och son och 
två Zelmaashundar. 
 
Jizza parad | 2021-08-20 
Nu är Jizza parad, och den utvalde är Ch Eiarö Zambucca, som var pappa till Gaias valpar i M2-kullen. De unga 
tu fattade tycke för varandra och allt gick som smort, till och med fotograferingen på trappan efteråt, även om 
brudgummen hade mer intresse av bruden än att titta in i kameran. Om det hela lyckats blir det valpar i mitten 
av oktober. 
 
Lyckad lördag | 2021-08-21 
Två Zelmaashundar var i dag i farten och med fina resultat. I Vårgårda debuterade Nakota (Skorpan kallad) på 
utställning som bästa unghund med ck och sedan som fyra bästa hane. Grattis, Åsa! Och i Gimo blev Moltas 
provvinnare på det ordinarie höstspårprovet med full poäng. Han fick därmed en inteckning i mitt eget 
vandringspris, Zelmaas kennels VP, till provets bästa hund. Grattis säger jag till husse Per-Olof. 
 
Även lyckad söndag | 2021-08-22 
Efter två års väntan var det äntligen dags för utställning på Ulriksdal, dessutom i vackert väder. Jag hade 
lyckats få med 16 Zelmaashundar, så det blev rena valpträffen x 3. Jag hade nämligen med sammanlagt 11 
valpar från de 3 senaste kullarna plus några till. Eftersom jag själv visade många av dem hade jag tyvärr inte 
tid till så mycket annan samvaro. Men det blev fina resultat överlag: 5 ck (Douglas, Fanny, Jizza, Oliver, Ossie) 
många exc och några vg. Gaias avelsgrupp fick hp och blev tvåa, och uppfödargruppen fick också hp och blev 
tvåa. Valpar från N2- och O2-kullen utgjorde också pappa Tappijalan Corvettes grupp. Jag strök Jizzas grupp 
eftersom det blev lite för stökigt att konkurrera med sig själv. Men hon fick i stället glädja sig åt att bli 4:a 
bästa tik. Och Douglas blev BIM-veteran.. 
 
Ossies andra etta | 2021-09-01 
I dag tog Ossie sin andra ett på spårprov i öppen klass. Husse Kjell berättar att hon är en otroligt bra spårhund, 
så lätt att läsa jämfört med hans duktiga Wilda, som han hade tidigare. Nåja, Kjell är ju duktig på att utbilda 
sina hundar också. Jag gratulerar ekipaget, som dömdes av Charina Pettersson. 
 
Nakota i ringen igen | 2021-09-04 
Nyligen debuterade Nakota  på utställning med ck i unghundsklass. I dag var det dags igen, nu i Högsäter och i 
jaktklass med enorm konkurrens, 17 hundar i klassen varav åtta fick excellent. Däribland Nakota, men den här 
gången blev det inget ck. Domare var Charlotte Jacobsson. Grattis säger jag till matte Åsa. 



 
Ossie spårchampion | 2021-09-10 
Det går undan för Ossie. Bara lite mer än elva månader gammal är hon redan spårchampion. I dag tog hon 
nämligen sin tredje raka etta på rörligt spårprov för ÖlTK. Domare var Charina Pettersson. Grattis, säger jag! 
 
Ossies nya framgång | 2021-09-18 
Ossie ställdes i dag ut på Nordisk segrarutställning för tax i Örebro, och det med den äran. Hon vann 
juniorklassen med ck, blev sedan två bästa tik och BIS4-junior. Grattis till husse Kjell. Det gick också bra för 
pappa Emil (Tappijalan Corvette), som blev tvåa bästa hane och hade tredje bästa avelsgrupp, där för övrigt 
Ossie ingick. Domare var Maria Ullman Hierner. 
 
Ossie än en gång | 2021-09-19 
Även i dag ställdes Ossie ut på Nordiska segrarutställningen i Örebro. Också denna gång som etta i juniorklass 
med ck och sedan trea bästa tik. Domare var Markku Moilanen. På samma sätt som hon tog tre raka ettor på 
spårprov och blev rekordsnabbt spårchampion så har hon nu tre raka ck på utställning. Fantastiskt! Jag 
gratulerar husse Kjell och barnbarnet Jennifer som än en gång visade upp Ossie i ringen. 
 
Celine är död | 2021-09-26 
Jag har fått det sorgliga beskedet att Celine är död. Hon drabbades av snabbväxande cancer i magen, som 
spred sig till lungorna och det fanns inget att göra. Celine, som kallades Vera, såldes till familjen Waterloo i 
Norge där hon varit en duktig jakthund och även mamma till en valpkull. Hon var dotter till Freja (Mikkels 
Märian) och Ch Hammarskallets Egon, och hon blev drygt elva år gammal.  
 
Trio på utställning | 2021-09-26 
I dag var det dags för årets andra utställning för vår del, UTK:s höstutställning i Tuthammarens ridhus. Denna 
gång hade jag bara tre hundar med, nämligen Gaia och hennes två avkommor Moltas och Märta. Moltas gillade 
inte alls spektaklet och var lite väl långhårig, så det blev ett very good för honom medan syrran Märta fick 
excellent, båda i jaktklass. Mamma Gaia fick ck i veteranklass och hamnade sedan precis utanför placeringarna 
i bästa tik. Domare var Bertil Lundgren. 
 
Oavgjord familjestrid | 2021-09-26 
I dag var det dags för ÖlTK:s ordinarie höstspårprov, och det bjöds på familjekamp när Kjell och Ossie skulle 
slåss med sonen Henrik och Isolde (Svea kallad). Dessutom hade de samma domare. Nu gick de båda till 1:a 
pris med samma poäng, 57, vilket inte ledde till seger för någon av dem denna gång. Kanske tur det för 
familjefridens skull.  
 
Nu är de här | 2021-10-18 
I kväll födde Jizza fem valpar, snabbt och behändigt när de väl kom. Det blev fyra tikar och en hane, och fyra 
av dem var ena riktiga bamsingar medan en hade en mer vanlig vikt. Alla mår bra och Jizza är nöjd och glad 
över att de nu har kommit och hon är den perfekta morsan. Pappa till valparna är Ch Eiarö Zambucca, som 
också är pappa till Gaias valpar i M2-kullen. De nya valparna kommer att få namn som börjar på P. 
 
En valp död | 2021-10-25 
Sorgligt nog fick Jizza inte behålla lille Povel, kullens enda hane. I kväll blev han plötsligt dålig och somnade 
lugnt och stilla in efter någon timme. Så nu håller vi tummarna för att det ska gå bra för den lilla tiken, som 
också varit dålig på att äta. Men med hjälp av stödmatning har hon nu börjat gå upp i vikt. 
 
Elvira är död | 2021-11-15 
Jag fick i dag det sorgliga beskedet att Elvira (Viran kallad) fått somna in, en vecka innan hon skulle ha fyllt tio 
år. Hon hade drabbats av lungtumörer, där inget kunde göras. Den förtjusande Elvira var dotter till Vittra och 
Urax. Jag sörjer med hennes ägare. 
 
Yrsa är död | 2021-12-02 
I dag fick jag det sorgliga beskedet att Yrsa (Sissan kallad) är död. Hon fyllde 15 år för en månad sedan, men 
har varit krasslig en tid och nu gick det inte längre. Jag sörjer med hennes ägare. 
 
Tillbakablick på 2021 | 2021-12-31 
Ännu ett år har förflutit, och det är dags att blicka bakåt. Det blev ett år där viss tävlingsverksamhet kunde 
återupptas efter det dystra pandemiåret innan. En valpkull har fötts, P2-kullen med Jizza som mamma och Ch 
Eiarö Zambucca som pappa. Det var fem valpar, men tyvärr dog den enda hanen efter en vecka. Samtidigt har 
några äldre uppfödningar gått ur tiden: kullsyskonen Yrja och Yrsa, samt Celine och Elvira. Jag sörjer med 
deras ägare. 
Lurifax invigde tävlingsåret med ett 1:a pris på drev i januari, och sedan var ganska många ute på spårprov. 
Isolde blev fyra på spår-SM, och på Ulriksdalsutställningen deltog hela 16 uppfödningar, de flesta med stor 
framgång. Junioren Ossie gick fram som en slåttermaskin på både spår och utställning och blev i rekordfart 
spårchampion och fick flera ck på utställning. Det blev också hon som får mitt eget poängpris till bästa 
uppfödning under året (mina egna undantagna), Best in Zelmaas. Grattis husse Kjell! 
Tack alla ni som jobbar med era hundar! Nu tar vi nya tag inför 2022 och jag hoppas att vi kan 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. 
 


