
Aktuellt 2003 
 

031222 
Vi önskar alla en fin jul- och nyårshelg 
Sixten, Jessie och Freja (på bilden) vill 
tillsammans med mig önska alla besökare på 
hemsidan en trevlig helg. 
Nu blir det inga nyheter här på några veckor 
eftersom webbmastern Tobias Heldt ger sig iväg 
på en välförtjänt semesterresa. Jag passar 
samtidigt på att tacka Tobias för hjälpen med alla 
snabba uppdateringar under året. 

 
031219 
Bister är död 
Jag har fått den tråkiga nyheten att ännu en av Arjas 
söner är död – Bister. Den 19 november orkade hans 
hjärta inte mer. Bister, som kallades Ajax, blev 12 ½ 
år. Bert och Lola, jag vet hur mycket han betydde för 
er, och jag sörjer med er. 

 
 

031208 
Fabian förolyckad under jakt 
Fabian drunknade igår under jakt. Han var en oerhört 
duktig jakthund, men detta hjälpte honom inte den 
här gången. Annat var det den gången för några år 
sedan då han blev stulen under jakt – då räddades 
han med hjälp av pejlen. 
Fabian, som kallades Olle, var en mycket lugn och 
trevlig hund, och han skulle snart fylla nio år. Jag 
känner djupt med er, Kjell och Birgitta. 

 
 

031130 
Nytt Sixtenkåseri 
Under vinjetten Kåserier finns nu ett nytt kåseri om Sixten, skrivet i somras och nyligen publicerat i SHF-
Bulletinen. Däremot ville tidningen Taxen inte ta in det förrän det riskerade att bli alltför gammalt, varför jag 
publicerar det här istället. 

 
031123 
Prillan tog fjärde drevettan 
Prillan, som blev jaktchampion häromveckan, startade idag på särskilt drevprov för Upplands Taxklubb och 
tog sitt fjärde förstapris, och det var dessutom tredje raka ettan nu under november. Domare var Björn Örtby. 



 
031115 
Två nya championat på Hörningsholm 
På drevprovet i Hörningsholm igår tog Prillan sin tredje 1:a, vilket innebär att hon nu är jaktchampion och 
utställningschampion. Hon fick 43 poäng på rå, och domare var Kjell Karpnäs. Brorsan Pinoccio, som 
kommit över från Finland, startade idag för Lars O Törnkvist, och han fick 1:a pris med 45 poäng på räv. I 
och med att han sedan tidigare är finsk jaktchampion blev han nu även svensk jaktchampion. Grattis, Tapani 
och Johan, till dessa prestationer. 

 
031105 
Jessies valpar födda 
I natt födde Jessie sina valpar, några dagar över tiden. Det blev bara två, en hane och en tik, men de ser 
jättefina ut och allt gick bra. Snart får de en egen sida och pappan, Stubbkärrs Isaskar, ska förstås också få 
en egen pappasida. 

 
031102 
Prillan tog andra drevettan 
Idag startade Prillan på drevprov i Österbybruk och hon tog därmed sitt andra 1:a pris. Domare var Ingert 
Nilsson. 

 
031018 
Pinoccio på hanhundslistan 
Som nybliven jaktchampion har nu Pinoccio kommit med på den finska taxklubbens hanhundslista. Förutom 
sina drevmeriter har han även meriterat sig på gryt och spår och har ck på utställning. 

 
031012 
Pinoccio drevchampion! 
Pinoccio startade idag på drevprov på Åland och tog sin tredje raka 1:a, vilket gör att han nu är finsk 
jaktchampion. Grattis, Tapani! 

 
031011 
Slätstrukna resultat i Näshulta 
På utställningen i Näshulta idag blev Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) femma i valpklass 6-9 mån, 
denna gång utan hp. Nelson fick 1:a i jaktklass och fyra i konkurrensen, och Freja (Mikkels Märian) fick en 
slät 1:a i jaktklass. Ortega blev fyra i championklass med ck, men oplacerad i bästa hane. Domare var Hans 
Almgren. 

 
031006 
Pinoccio pappa igen 
Pinoccio blev i lördags pappa till fem nya valpar i Finland, en hane och fyra tikar. Mamman heter Bogqueens 
C'est la vie. 

 
031002 
Perón ville hellre jaga än spåra 
I lördags startade Perón på spårprov i Stjärnvik, men hade oturen att hamna mitt i en hemvärnsövning med 
skjutövningar, och så var den dagen förstörd. Istället fick han chansen att starta på nytt, vilket skedde i 
Molkom idag. Men nu är jaktsäsongen igång, och att då spåra efter en gammal klöv var inget som 
intresserade denne herre, som igår gjorde ett riktigt eftersök. Så det blev med nöd och näppe ett 3:e pris. 
Domare var Börje Andersson. 

 
031001 
Trippel i vandringspriser 
När Östsvenska Taxklubbens spårprov summerats visade det sig att Sixten (Ben Bella) fick full pott med 42 
poäng och hp, och det gjorde att han blev provets bästa veteran, vilket belönades med Veteranpokalen. 
Dessutom blev han bästa hund sammanlagt på vårens och höstens spårprov, och han fick därför också 
Bussahagens VP. Dessutom blev Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) provets bästa hund i anlagsklass, 
vilket belönades med Jan Åkerbergs Vp. 

 
030928 



Även Quassio spårchampion! 
Idag tog Quassio (Bosse) sitt tredje raka förstapris på spårprov utanför Piteå för domaren Erland Johansson. 
Därmed blev han spårchampion. Grattis, Markus och Sofia! Och tack till Gudrun Nyström som så förtjänstfullt 
har lotsat honom fram till detta championat. 

 
030928 
Orvar fick 1:a på spårprov 
Idag startade Orvar på spårprov på Gålö, och han fick 1:a pris med 40 poäng av domaren Olle Holmgren. 
Grattis, Agneta, som har kämpat länge för denna 1:a! 

 
030927 
Freja spårchampion! 
Idag gick det vägen med besked för Freja (Mikkels Märian). Först klarade hon spårprovet i Stjärnvik med en 
1:a, vilket innebar att hon nu är spårchampion. Domare var Leif Gustavsson. 
När hon ändå var i farten klarade hon även grytkaraktärsprov och grytapporteringsprov med godkänt 
resultat. Domare var Tomas Larsson. Även Sixten klarade apporteringsprovet och visade därmed att det går 
utmärkt att jobba vidare med sina hundar även i hög ålder. Sixten är 12 ½ år! 
Idag startade även Joker på spårprov för Lotta Tamm i Ösmo och gick till ett 2:a pris. 

 
030925 
Mirja spårchampion! 
Mirja tog idag sitt tredje 1:a pris på spår för Hans 
Hjort i Västerås, och hon är därmed spårchampion. 
Grattis, Viveca! 

 
 

030925 
Sixten tog 25:e spårettan 
På spårprov på Lovön idag erövrade farbror Sixten (Ben Bella) sitt 25:e förstapris, och han fick 42 poäng. 
Jessie gick också till 1:a pris, men med 37 poäng. Däremot hade Freja (Mikkels Märian) missuppfattat 
provtypen – hon trodde nog det var drevprov, för hon skallade hela provet igenom. Så det blev en nolla, och 
inget spårchampionat denna dag. Domare var Eva Ekström. 

 
030921 
Nelson tog andra certet 
På utställningen i Säfva gård tog Nelson sitt andra cert. Han vann jaktklassen och blev sedan trea bästa 
hane. Sacco fick också ett 1:a pris i jaktklassen och blev där reserv. Domare var Ewa Nielsen. Valpklassen 
dömdes av Hans Almgren och där blev Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) trea i klassen 6-9 månader 
med hp. Hennes syster Stina blev för övrigt tvåa, och brodern Simon blev BIR-valp och BIS-2 valp. Och för 
att fullfölja familjens framgångar blev pappa Hummelmoras Igor Brick tvåa bästa hane. 

 
030921 
Nikita fick 1:a på spår 
Nikita startade idag på spårprov på Gålö och tog 1:a pris i öppen klass. Grattis, Peter! Domare var Alvar 
Segerqvist. 
Igår startade Olga i Bålsta för Carl-Åke Runestad, och meningen var att hon här skulle ta sin tredje 1:a med 
sikte på spårchampionat. Men denna dag var det för mycket vilt i omlopp, så det slutade med en nolla. Men 
du kommer igen, Britten! 

 
030920 
Pinoccio tog andra ettan på drev 
Pinoccio startade idag på drevprov i Vesilahti, Finland, och tog sitt andra 1:a pris. Han står för närvarande 
också på reservplats i uttagningen till finska drevmästerskapet, men kan förbättra sin position på nästa prov. 
Grattis, Tapani! 



 
030920 
Tripp, trapp, trull på spårprov 
Idag startade tre Zelmaashundar på spårprov i Ösmo, med lite blandat resultat. Bäst gick det för Wilma 
(Fäbodarnas S Zelmaasdotter), som blev godkänd i anlagsklass med 40 poäng. Khadaffi fick en 2:a i öppen 
klass och Nelson en 3:a – båda dessa gossar var för dagen mer intresserade av färskt vilt än en gammal 
skank. Domare var Lotta Tamm. 

 
030914 
Blandade resultat på Härjaröprovet 
På spårprovet på Härjarö idag startade ett helt koppel Zelmaashundar. Bäst gick det för farbror Sixten (Ben 
Bella) och den ystra sprakfålen Freja (Mikkels Märian), som båda fick 1:a pris. Detta var för övrigt Frejas 
andra 1:a, så har vi tur kanske hon kan bli spårchampion i höst. Quantas fick ett 2:a pris efter en viltstörning, 
och brorsan Quando ett 3:e pris. Jessie och Sacco stördes denna dag av färska viltspår och fick noll pris.  

 
030907 
Ingen lycka på spårprov 
På söndagen startade jag tre hundar på spårprov i Danmark, utanför Uppsala, för Kjell Ramberg. Khadaffi 
och Nelson gick i öppen klass, men båda ägnade sig mer åt jakt än spår, så det blev nollor för båda. Sedan 
fick Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) debutera i anlagsklass, och hon visade nog att hon är duktig, men 
även hon fick en viltstörning, och sedan var det kört, så hon blev inte godkänd. Men vi kommer igen. 

 
030906 
Freja fick första certet 
På utställningen i Sandviken idag fick Freja (Mikkels Märian) sitt första cert. Hon blev trea i jaktklassen och 
fyra bästa tik. Nelson vann jaktklassen, men fick inget cert. Och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) blev 
tvåa i valpklassen, men den här gången utan hp. Domare var Agneta Pamp. 

 
030831 
Jessie parad 
Nu har Jessie parats med Stubbkärrs Isaskar, och 
går det som det ska blir det valpar i början av 
november. Isaskar är fullcertad och han är en mycket 
duktig jakthund, som ska starta på drevprov till 
hösten. 

 
Stubbkärrs Isaskar 

 
030827 
Quassio tog andra spårettan 
Quassio startade idag på rörligt spårprov i Blåsmark utanför Piteå och klarade sin andra raka etta. Nu håller 
vi tummarna för att han klarar den tredje nästa vecka. 

 
030824 
Nelson fick 1:a i Täby  
På SKK-utställningen på Täby Galopp idag startade återigen Nelson, och han fick 1:a i jaktklass och blev 
tvåa i konkurrensen, men utan cert. Domare var Marja Salminen. 

 
030823 
Prillan 2:a bästa tik i Ulriksdal 
På utställningen i Ulriksdal idag vann Prillan championklassen och blev sedan tvåa bästa tik, och hon 
erövrade också återigen Bockskallet’s VP för bästa drevmeriterade hund. I valpklassen, som dömdes av 
Paula Sunebring, debuterade Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) med att bli fyra i klassen 4-6 månader 
och hon fick också hp. 
Men sen var det slut på det roliga. Strävhåren dömdes av finske Kari Salminen, som excellerade i att dela ut 
2:or, 3:or och nollor. Så när till och med en hane som blivit BIR och BIG på ett antal utställningar i år fick en 
2:a var det inte så konstigt att alla de andra Zelmaashundar som deltog i utställningen fick mest 2:or och till 
och med några 3:or. Inte så kul, men det är bara att komma igen! 



 
030817 
Pinoccio nära certet 
Pinoccio ställdes idag ut i Aura, Finland, och blev tvåa i jaktklassen med ck. Domare var Bertil Lundgren. 
Grattis, Tapani! 

 
030817 
Sacco klarade spårprovet 
Sacco startade idag på spårprov för Ingert Nilsson i Uppland, och han klarade anlagsprovet med glans. 
Grattis, Ockie, som förresten också fick beröm av domaren. 

 
030814 
Nyheter på sajten 
Hemsidan har fått några nya avdelningar. Startsidan är ny och delar av det gamla innehållet finns nu under 
Hemmahundar och Historik. Även kontaktsidan är ny, och under Utmärkelser har de gamla webbawardsen 
fått ge plats för andra utmärkelser. Välkommen att titta runt. 

 
030813 
Freja har grytdebuterat 
Ikväll fick Freja (Mikkels Märian) för första gången prova på grytträning, och hon visade enormt lovande 
takter. ”Den där kommer du att få mycket glädje av”, sade tränaren i Skogs-Tibble. 

 
030810 
Zelmaas kennel har flyttat 
Idag flyttade vi till den helt egna domänen www.zelmaas.se. Under de närmaste veckorna kommer sidorna 
få en lätt uppfräschning och förändring. 
Mvh / Webmaster 

 
030806 
Pinoccio populär i Finland 
Pinoccio har börjat bli en kändis i finska jägarkretsar sedan han nådde den näst högsta drevprovspoängen i 
vintras i Finland. Sedan tidigare har han en kull efter sig, och nu har han haft sin andra parning, med 
Bogqueen’s C’est la vie. Ytterligare några parningar är inbokade framöver. 

 
030803 
Sixten BIR-veteran i Sundsvall 
I dagarna två har vi varit på utställning i Sundsvall. På lördagens special dömde Elisabeth Rhodin. Nelson 
fick 1:a i jaktklass och blev fyra, men inget cert delades ut. Min Freja (Mikkels Märian) fick också 1:a i 
jaktklass och blev tvåa, men utan cert. Hon fick också delta i Mikkels kennels uppfödargrupp, vilket 
resulterade i att den fick hp och blev bästa grupp. 
På söndagens SKK-utställning dömde Carl-Gunnar Stafberg. Nelson fick åter en 1:a i jaktklass och blev tvåa 
och Quassio blev trea, båda utan cert. Freja fick också en 1:a och blev fyra, medan Jazza blev reserv. 
Farbror Sixten (Ben Bella) fick till sin stora glädje också visa upp sig i ringen, och han fick hp i veteranklass 
och blev BIR-veteran. Domaren uttryckte sitt gillande över en så alert 12-åring. Och Jessie blev tvåa med ck 
i championklassen, och sexa bästa tik. 

 
030727 
Perón trippelchampion! 
Idag tog äntligen Perón sitt tredje cert på utställningen i Ransäter, där han blev trea i jaktklassen och reserv 
bästa hane. Domare var Marita Krantz. Därmed är han nu såväl utställningschampion som drev- och 
spårchampion. Bra jobbat, Bengt! 

 
030719 
Bara 1:or i Vadstena 
Under två av de fyra utställningsdagarna i Vadstena har vi deltagit med några hundar. På fredagen ställdes 
Jazza och Freja (Mikkels Märian) ut för italienske domaren Claudio de Giuliani, och de fick båda 1:a pris i 
jaktklass, men blev oplacerade.  
Samma resultat blev det för dessa båda på lördagens utställning, där Bertil Lundgren dömde. Nu tillkom 
även Quirino, som fick 1:a pris i öppen klass, och Salvador, som ställdes ut för första gången och fick 1:a 
pris i jaktklass. 

http://www.zelmaas.se/


 
030718 
Mirja tog andra 1:an på spår 
Mirja har nu tagit sitt andra raka förstapris på spårprov, och nu är siktet inställt på spårchampionat. Grattis, 
Viveca! 

 
030709 
Ayla får nytt namn 
När nu Eva Wikström (”Piteåfilialen”) fått sitt kennelnamn betyder det att Ayla får namnet Tuvagårdens Ayla-
Zelmaas. Värt att berätta är också att hennes bror Astor blivit champion och nu kan tituleras SU(kov)Ch 
Tuvagårdens Astor. Grattis, Eva! 

 
030708 
Olga tog 1:a på spårprov 
Olga tog idag sitt andra raka förstapris på spårprov öppen klass med 37 poäng när hon startade på rörligt 
spår i Ösmo. Domare var Lotta Tamm. Grattis, Britten! 

 
030706 
Quando debuterade i championklass 
På dagens utställning i Piteå fick Quando tävla i championklass för första gången, och nu blev han tvåa i 
klassen med ck, och han blev sedan reserv bästa hane. Domare var Charlotte Jacobsson. 

 
030705 
Quando utställningschampion 
På utställningen i Piteå idag tog Quando sitt tredje raka cert och blev därmed utställningschampion. Han 
vann jaktklassen och blev 3:a bästa hane och erövrade också ett cacib. Domare var Carl-Gunnar Stafberg. 
Grattis, Helen! 
Även brorsan Quassio deltog och fick 1:a pris och blev tvåa i jaktklassen, men utan cert. Även Jazza fick 1:a 
pris i jaktklassen. 
Samtidigt deltog Perón på utställningen i Alfta och fick en 1:a i jaktklass och blev tvåa, men utan cert, så han 
får vänta ännu en tid på championatet. Min Freja (Mikkels Märian) debuterade i jaktklass med 1:a pris och 
hon blev tvåa, men utan cert. Domare var Bo Skalin. 

 
030623 
Dayan är död 
På midsommardagen dog Dayan i hjärtsvikt, 10 ½ år 
gammal. Bara en vecka tidigare hade han varit 
hemma hos mig för trimning och jag tog då några 
fina bilder på honom. Jag sörjer med hela familjen 
Gunnarsson. Dayan, som kallades Fritjof, var en 
mycket trevlig herre, och stilig dessutom. 

 
 

030611 
Äntligen igång igen 
Efter några veckors krångel med servern är vi nu igång igen med nya rapporter om vad sig tilldragit haver på 
sista tiden. 

 
030607 
Quando tog andra raka certet 
På utställningen i Österbybruk idag fick Quando återigen cert när han vann jaktklassen och blev 2:a bästa 
hane med R-cacib. Grattis, Helen! Även Sacco ställdes ut och fick 1:a i juniorklass och blev 2:a i 
konkurrensen. Hejas son Fäbodarnas Rasmus fick ck i öppen klass och blev 3:a bästa hane. Domare var 
Sven Månsson. 

 
030601 



Perón får vänta på championatet 
Idag var förhoppningarna stora på att Perón skulle ta sitt tredje cert och även bli utställningschampion när 
han ställdes ut i Karlstad. Men tyvärr får han vänta på det ännu en tid, för domaren Ulf Wall placerade 
honom visserligen som tvåa i jaktklassen, men utan cert. Så det är bara att komma igen, Bengt! 
Sacco var ute på spårprov för Kjell Ramberg i Uppsala idag, men han missade i en vinkel och så var den 
dagen förstörd och han blev inte godkänd i anlagsklassen. Men det går ju fler tåg, Ockie. 

 
030528 
Salvador klarade spårprovet 
Salvador startade idag på spårprov i Linköping och klarade det galant med godkänt i anlagsklass på 40 
poäng. Domare Rolf Eriksson. Grattis, Pontus! 

 
030524 
Sixten provvinnare i Gimo 
Sixten blev för andra gången provets bästa hund på 
spårprovet i Gimo, och han fick full pott med 
hederspris och vandringspris. Att han tre dagar innan 
opererat bort två tänder tycktes inte bekomma 
honom. Han är för härlig, farbror Sixten. 
Det gick bra även för mina andra hundar. Jessie tog 
en säker 1:a och den ivriga Freja lyckades bemästra 
sin enorma jaktlust så att även hon klarade ett 1:a 
pris. Domare var Bert Jansson. 

 
Sixten tog sin andra inteckning i vandringspriset Gimoskålen. 

 
030518 
Quassio tog 1:a på spårprov 
Quassio erövrade idag 1:a pris på spårprov i Umeå med 37 poäng. Grattis, Markus och Fia! 

 
030511 
Poäng för guld i högre valör 
I och med helgens framgångar på spår och utställning har nu kenneln poäng för jakthundsuppfödarpris i guld 
högre valör. Detta har blivit möjligt tack vare alla valpköpare, som jobbat så bra med sina hundar på 
utställning och jaktprov. 

 
030511 
Summering av spårprovet 
Nu är Östsvenska Taxklubbens spårprov över, och det har varit kollegium. Tyvärr lyckades Sixten (Ben 
Bella) inte erövra något av vandringsprisen, trots att han var en av tre som fick hederspris. Lite snålt, kanske, 
om man får vara partisk. Men som helhet lyckades Zelmaashundarna väldigt bra. Idag fullföljde Raisa med 
att bli godkänd i anlagsklass, och Quando med att få ett 1:a pris i öppen klass för domaren Leif Rohlin, och 
samtidigt har Leo fått ett 2:a pris för Eva Ekström. 

 
030511 
Quassio fick 1:a i Piteå 
På SKK:s utställning i Piteå fick idag Quassio 1:a pris i jaktklass och han blev också etta i konkurrensen, 
dock utan cert. Domare var Eeva Rautala. 

 
030509 
Joker fick ”bara” en 2:a på spårprovet 
Joker startade idag på spårprovet för Eva Ekström, men idag fick han nöja sig med ett 2:a pris. 

 
030507 
Khadaffi fick 3:a på spårprov 
Idag var det dags för Khadaffi och Prillan att gå spårprov. Khadaffi hade lite otur med viltkänning som störde 
honom, så han fick nöja sig med en 3:a. Annars var han duktig, så det är bara att komma igen, Tobias! 
Prillan var helt inställd på jakt denna dag och gick knappt en meter på spåret, så jag drog henne ganska 



omgående. Domare var Ulrika Langenius. 

 
030506 
Sixten fick full pott på spårprovet 
Idag har jag varit ute på spårprov i ösregnet med Sixten (Ben Bella), Jessie och Freja (Mikkels Märian). 
Sixten gick mycket inspirerat och fick ett 1:a pris med 42 poäng och hederspris. Jessie stökade sig fram 
genom ett hygge och får ett 1:a pris, men med lägre poäng. Och Freja var ute på rådjursjakt, vilket inte var 
meningen denna dag, så det blev en nolla. Domare var Ulrika Langenius. 
Även Olga startade idag och gick till 1:a pris. Domare var Leif Rohlin. Grattis, Britten! 
Igår gick Livia till ett 1:a pris för domaren Kent Andersson. Grattis, Catharina! 

 
030505 
B-kullen 12 år 
Idag fyller Sixten (Ben Bella, se bilden) och hans kvarvarande 
bröder Balder och Bister tolv år. Här hemma firas det på sedvanligt 
sätt: köttfärstårta med leverpastej. Och imorgon fortsätter firandet 
med spårprov. Håll en tumme för Sixten! 

 
030504 
Sacco fick hederspris i Jälla 
Sacco ställdes idag ut i Jälla och blev trea i juniorklassen med 1:a hp. Domare var Britt-Marie Dornell-Thorn. 

 
030430 
Pinoccio har blivit pappa 
Pinoccio har idag blivit stolt pappa till fyra hanvalpar. Mamma är Olpesa RP Aila. 

 
030426 
Ortega och Prillan i Västerås 
På lördagen ställdes Ortega och Prillan ut på SKK-utställningen i Västerås för finska domaren Marja 
Salminen. Ortega blev tvåa i championklass med ck och trea bästa hane. Även Prillan blev tvåa med ck i 
championklass och reserv bästa tik. BIR blev Stubbkärrs Igor och BIM Skogsråa’s Petit Etoile. 

 
030425 
Nu har Selmas barnbarnsbarn Wilma kommit hem 
Idag hämtade vi Hejas dotter Fäbodarnas S Zelmaasdotter, som 
förhoppningsvis ska bli ett fint tillskott till kenneln. På det här viset 
får jag tillbaka linjen efter Selmas (Knata) andra dotter, Darja 
(Loppan). Den nya lilla damen, som syns här på bilden, ska kallas 
Wilma och hon är påfallande lik mamma Heja i samma ålder. P
är nyblivne championhanen SUvCh Hummelmoras Igor Brick. 
Wilma,
sida under vinjetten Avelstikar, även om det förstås dröjer några å
innan hon kan bli mamma. 

appa 

 som finns hos fodervärd på Gärdet, ska snart få en egen 
r 

 
 

030420 
Quando tog cert på Lilla Stockholm 
På utställningen på Älvsjömässan under påskhelgen erövrade Quando. Grattis, Helen! Sacco och min Freja 



(Mikkels Märian) fick 1:a i juniorklass, Jazza en 1:a i jaktklass, Nizze en 2:a i jaktklass, Ortega fick ck i 
championklass och blev reserv i bästa hane, och även Prillan fick ck i championklassen och blev sexa i 
bästa tik. Domare var Hans van der Berg från Holland. 

 
030419 
Södermanlands Taxklubb har skaffat hemsida 
Nu har även SöTK blivit med hemsida, en mycket trevlig sådan. Gå gärna in under länkar och gör ett besök. 
Några Zelmaashundar figurerar för övrigt på sidorna, bland andra Evita och Joker samt ett par söta 
valpmagar från R-kullen. 

 
030329 
Prillan utställningschampion 
På utställningen i Sollentuna tog idag Prillan idag sitt tredje cert och blev därmed utställningschampion. Hon 
slutade som tredje bästa tik och fick dessutom ett par vandringspriser som bästa drevprovsmeriterade hund. 
Quando blev trea i jaktklassen, men inget cert delades ut, och Freja fick en 1:a i juniorklass men inget mer. 
Domare var Kjell Lindström. 

 
030324 
Jazza BIR i Luleå 
Jazza deltog på söndagen på en inofficiell utställning i Luleå, där hon blev BIR för domaren Gunnar Norlin. 
Sen var det på ett hår när att hon kom med bland de fem i BIS-finalen. 

 
030317 
Milton och Perón på hanhundslistan 
Det är nu klart att både Milton och Perón kommer att finnas på årets hanhundslista, som beräknas bli 
publicerad i april. Det går att läsa om dessa hanar här under vinjetten Championhanar. 

 
030315 
Quassio BIS-4 i Piteå 
Quassio, även kallad Bosse, blev idag BIR och BIS-4 på en inofficiell utställning i Piteå i konkurrens med 135 
hundar. Domare var Margareta Forsman. 

 
030309 
Sacco fick hp i Köping 
På söndagen debuterade Sacco i juniorklass på utställningen i Köping. Det resulterade i ett 1:a pris med hp 
och han blev tvåa i konkurrensen. Även min Freja (Mikkels Märian) var med, men det blev idag bara ett 2:a 
pris i juniorklass. Domare var Markku Moilanen. 

 
030308 
Pinoccio ska bli pappa 
Pinoccio, som bor i Finland, har parat en tik vid namn Olpesa RP Alla, och valpar väntas till Valborg. 

 
030303 
Jessie är parad 
Jessie har parats med SU(dv)Ch Skogsråa’s Råffe Nypon. Blir det valpar ska de födas i början av maj. 

 
030227 
Heja har fått valpar 
Idag har Heja fått sin tredje kull på Fäbodarnas kennel. Det blev sex valpar – fyra tikar och två hanar. Pappa 
är halvamerikanske Hummelmoras Igor Brick. Meningen är att jag ska köpa en tikvalp till kenneln för att på 
så vis kunna fortsätta på Knatas linje efter dottern Darja (Loppan). 

 
030222 
Fatima har fått ännu ett bruksavelspris 
Fatima, som sedan tidigare har Taxklubbens bruksavelspris i silver, har nu även erhållit Svenska 
Kennelklubbens bruksavelspris. 
Hennes dotter Jessie kommer nästa helg att paras med SU(dv)Ch Skogsråa’s Råffe Nypon. 

 



030216 
Prisregn över kenneln 
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte på lördagen var höjdpunkten som vanligt den stora prisutdelningen för 
insatser under det gångna året. Och Zelmaas kennel blev minsann inte lottlös. Således fick vi motta 
Östsvenska Taxklubbens Poängpris för en grupp om fem hundar, som skrapat ihop mest poäng. Gruppen 
bestod av Joker, Milton, Ortega, Perón och Prillan, som sammanlagt fick ihop 112 poäng, vilket är rekord för 
detta pris. Dessutom fick vi Kennel Vildmannens VP för bästa drevmeriterade kennel, och här var det Milton, 
Peggy, Pelé, Perón och Prillan som med sammanlagt 41 poäng bidrog till inteckningen i priset. Tack alla 
entusiastiska hundägare, som jobbat så bra! 
Milton fick nu också motta vandringspriset Bockskallet’s SUoJdCh Wallhamra Docs MP från drevprovet på 
Hörningsholm, och fick dessutom ta emot två championbägare för erövrade utställnings- och jaktchampionat. 
Perón fick motta Östsvenska Taxklubbens drevpris, likaså från Hörningsholmsprovet. Joker fick Ardito’s 
kennels VP för höstens viltspårprov samt Bussahagens VP för bästa sammanlagda resultat från vår- och 
höstprovet, och han fick också ett hederspris för höstprovet, samt för ett VG på grytprov. Och Prillan fick 
Spårbrädan – Upplands Taxklubbs VP samt Linus och Loppans Minne VP för vårens spårprov. 
På Värmlands Taxklubbs årsmöte på lördagen fick Perón inteckning i fem poängpriser. Och om några 
veckor kommer Ina att på Upplands Taxklubbs årsmöte få motta bruksavelspris i brons och silver. 
Nu är det ett nytt år, och jag hoppas att vi tillsammans kan jobba för fortsatta framgångar för 
Zelmaashundarna! 

 
030209 
Ortega BIM i Näshulta 
På utställningen i Näshulta på söndagen blev Ortega bästa hane och BIM för domaren Karl-Erik Johansson. 
Grattis, Pernilla! 
Med var även min Freja (Mikkels Märian), som nu debuterade i juniorklass med ett förstapris. Hon var dock 
lite väl glad och närmast välte domaren i sin enorma iver, så nu blir det lite träning före nästa utställning. 
På lördagen ställdes Perón ut i Kil för Ingrid Andersson, och hoppet var förstås stort att han där skulle ta sitt 
tredje cert. Han fick ett förstapris, men blev fyra i jaktklassen och det delades ut tre cert, så han blev utan. 
Det är bara att komma igen, Bengt! 

 
030129 
Perón nu också drevchampion 
Idag tog Perón (kallad Micko) sin tredje etta på drevprov. Det skedde på Värmlands ordinarie drevprov för 
domaren Bo Johansson. Därmed är han drevchampion. Sedan tidigare är han spårchampion, och om några 
veckor har han chansen att även bli utställningschampion. Grattis, Bengt, och vi håller tummarna till 
utställningen i Kil. 

 
030114 
Hemsidan stängs några veckor 
På grund av serverbyte kommer Zelmaas hemsida att ligga nere under tiden 17/1-1/2. Förhoppningsvis kan 
den dock komma igång något tidigare. 

 
030107 
Serverproblem 
På grund av serverproblem har det inte varit möjligt att nå Zelmaas under några dagar. Men nu nu är vi 
igång igen. 
Hälsningar / Webmaster  

 
030104 
Quirino fick 1:a i Göteborg 
Quirino (Remus) ställdes idag ut i Göteborg för Anette Edlander och fick förstapris i unghundsklass, och han 
blev också tvåa i konkurrensen. 
Idag har också Jessie och Prillan ögonlysts hos Kristina Narfström, båda utan anmärkning. 

 
030102 
Hänt sen sist 
Nu har webbmastern återvänt efter semestern, så nu börjar vi det nya året med lite rapportering igen. Tre 
hundar i P-kullen har startat på drevprov i december. Pelé startade på Upplands debutantprov i början av 
december, men fick den här gången nöja sig med ett 2:a pris. Perón startade på särskilt prov i Säffle den 20 
december och fick sitt andra 1:a pris. Tyvärr blev han lite lurad av domaren att göra ett nytt släpp under 
förevändning att han skulle ha chansen att ta ännu ett 1:a pris, vilket han gjorde. Och det blev ett nytt 



kanondrev, värt ett 1:a pris, men det visade sig att domaren, som var dreverdomare, var dåligt påläst på 
Taxklubbens regler, så givetvis blev det "bara" ett 1:a pris på 47 poäng. Slutligen startade Prillan på särskilt 
prov i Östsvenska Taxklubben den 30 december, men på grund av snödjupet och kylan orkade hon inte 
riktigt med ett 1-timmesdrev, utan det blev två drev på 45 respektive 43 minuter, vilket gav ett 2:a pris. 

 
 
 


