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051219 
Wilda debuterade på drevprov 
Wilda blev först ut i W-kullen att starta på drevprov, vilket hon gjorde idag i Laxå. Kylan ställde dock till 
problem för henne, så idag blev hon utan pris. Men hon och Kjell kommer snart igen. Heja! 

 
051212 
U-kullens pappa BIS-5 
På gårdagens stora utställning på Älvsjömässan (med 8 500 startande hundar) blev U-kullens pappa, 
MultiCh Revestreken’s Frikk, BIS-5 för domaren Hans Lehtinen.  

 
051211 
Viktor och Vittra på Stora Stockholm 
Viktor och Vittra ställdes idag ut på den jättelika utställningen på Älvsjömässan med förhoppningen om 
varsin juniorvinnartitel. Men den norske domaren, Bjarne Sörensen, delade inte ut ett enda hp, och än 
mindre ck, till juniorerna, så båda fick nöja sig med varsin slät 1:a. Viktor blev etta bland juniorhanarna och 
Vittra blev trea bland juniortikarna. 

 
051206 
Vittra fyller 1 år 
Idag lyfter vi på hatten för vilda Vittra och hennes syskon i V-kullen när de fyller 1 år. 
Samtidigt börjar valparna i X-kullen, två veckor gamla, att öppna ögonen, och de har nu också fått sina 
registreringsnummer. 

 
051127 
Första rådjuret för Wilda 
Idag sköts det första rådjuret för duktiga Wilda, tio månader gammal. Redan är hon uttagen som reserv till 
spår-SM nästa år, och nu finns också planer på att hon snart ska starta på drevprov. Grattis och lycka till, 
Kjell! 

 
051125 
Valparna har fått en egen sida 
Nu finns en sida för X-kullen under Tidigare kullar. Och Milton har också fått en egen sida under Pappor. 

 
051122 
Frejas valpar födda 
Idag nedkom Freja (Mikkels Märian) med sex valpar, fyra hanar och två tikar. Allt gick perfekt, och valparna 
var stora och präktiga. På bilden har de börjat komma på det här med att dia sin mamma. 

 
 

051115 
Freja synnerligen dräktig 
Om en dryg vecka väntas Freja nedkomma med valpar. Hon är rejält tjock, och ligger numera helst på rygg, 
vilket syns på bilden, där hon delar hundkorg med bästa kompisen Vittra. 



 
 

051109 
Ny parning för Pinoccio 
Pinoccio har fått ännu en parning, nämligen familjens egen tik, Krokgårdens Vanilla Café. Hennes pappa är 
NordJdCh SUvdCh SVCh Snöbäckens Arro, som häromdagen blev SM-vinnare på drev, och med tanke på 
att Pinoccio nyss blev tvåa på finska mästerskapen ser det lovande ut rent jaktligt. 

 
051107 
Quassio har haft dambesök 
Quassio har haft en parning i dagarna. Det är Bissebo Zilva som kommit på besök från Råneå. 

 
051105 
Pinoccio silvermedaljör i FM-drev 
Pinoccio kom idag på en hedrande andraplats när Finska Mästerskapet i drev avgjordes på Åland. Grattis, 
Tapani! 

 
051105 
T-kullen två år 
Idag gratulerar vi Tarja och Torsten som fyller två år. 

 
051104 
Jussi är död 
Igår dog Jussi efter en misslyckad sövning i samband med ett enkelt ingrepp. Jussi, som kallades Kalle, blev 
bara 8 ½ år. Jag känner med hela familjen Gilstig. 

 
 

051104 
Dexter 13 år 
Idag fyller Dexter (Nicko), som är den ende som är kvar ur D-kullen, 13 år. Vi lyfter på hatten och gratulerar! 

 
051101 
Quassio BIR i Piteå 
På en stor inofficiell utställning i Piteå, anordnad av Övre Norrlands Taxklubb, blev Quassio BIR. Grattis, 
Markus och Sofia! Domare var Birgitta Björk. 



 
051031 
Pinoccio uttagen till finska drevmästerskapet 
Det gick vägen för Pinoccio även på den andra uttagningen till finska drevmästerskapet. På drevprovet i 
Vesilahti den 22 oktober blev han näst bästa hund med 83,5 poäng och hp, och därmed kommer han till start 
på mästerskapet, som hålls på Åland nu på lördag. Vi håller tummarna, Tapani! 
Pinoccio har för övrigt fått nytt dambesök. Det var Omituisen Otuksen Dahlia som kom för parning, och blir 
det valpar väntas de till nyår. 

 
051011 
Pinoccio segrade åter på drevprov 
I söndags, den 9 oktober, startade Pinoccio på kenneldistriktets drevprov i Punkalaidun och han blev där 
provvinnare med hp, trots svår terräng och hårda vindar. Nu fortsätter han till nästa uttagning den 22 oktober 
i Vesilahti inför finska mästerskapen, dit husse Tapani Hollming hoppas att de ska kvalificera sig. Lycka till! 

 
051009 
Sacco tog andra ettan på lydnadsprov 
Sacco (Felix) tog idag sitt andra förstapris i lydnad klass 1. Han kom på fjärde plats med 173 poäng. Domare 
var Gunnel Antehed. Grattis, Margareta och Ockie! 

 
051008 
Wilma champion! 
På dagens utställning i Tvååker erövrade Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) sitt tredje cert och blev 
därmed utställningschampion. Hon blev tvåa i jaktklass med cert och reserv bästa tik. Vittra vann 
juniorklassen med ck och blev fyra bästa tik. Och Quirino fick 1:a i jaktklass och blev fyra i konkurrensen. 
Domare var Elisabeth Rhodin. 

 
Fäbodarnas S Zelmaasdotter blev idag utställningschampion. 

 
051003 
Ny bild på Tarja 
Det finns nu en ny bild på Tarjas sida, under Avelstikar. En annan nyhet hittar man under Championat, där 
alla hundar som erhållit championtitel finns listade. 

 
050929 
Sacco tog 1:a på spår 
Idag fick Sacco (Felix) äntligen sitt efterlängtade förstapris på spårprov när han startade i Sigtuna. Domare 
var Björn Almberg. Grattis, Ockie och Margareta! 
I och med detta får mamma Jessie dessutom tillräckligt med poäng för bruksavelspris i silver. 

 
050925 
Winston klarade anlagsprovet 
På dagens spårprov blev Winston godkänd i anlagsklass med 37 poäng för domaren Bertil Larson. Grattis, 
Björn! 
Även Ulina startade för samma domare, men klarade inte godkänt. Men ni kommer igen, Jocke! 
Fantastiska Uscilla tog nu på kort tid sin femte raka etta. Härligt, Patrik! 

 
050924 



Torsten på Ålandsutställning 
Idag deltog Torsten i utställningen i Mariehamn, där han vann unghundsklassen med ck. Domare var Kurt 
Nilsson.  

 
050923 
Quantas har blivit pappa 
Igår blev Quantas pappa till två valpar, en hane och en tik. Mamman heter Alice och valparna finns i 
Morgongåva. 

 
050922 
Freja parad 
Freja (Mikkels Märian) har parats med Milton, och blir det valpar beräknas de födas omkring den 24 
november. 

 
050919 
Ingen lycka på dagens spårprov 
Idag startade jag fyra hundar på spårprov på Ekerö, men i det torra och varma vädret gick det inte alls bra. 
Sixten och Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) lyckades trots allt knåpa sig fram till varsitt andrapris. Tarja 
jobbade bättre än någonsin, men klarade inte tiden, och Jessie drog idag iväg på annat, så jag avbröt 
hennes prov. Domare var Ulrika Langenius, som dessförinnan även hade dömt Unnie. Där blev det ett 3:e 
pris. Heja, Ulf! 

 
050918 
Tarja och Vittra fick cert och ck 
På dagens utställning på Säfva gård debuterade Viktor och Vittra i juniorklass. Viktor blev tvåa med 1:a och 
hp, och Vittra blev 1:a med ck, och hon slutade sedan som trea bästa tik. Inte illa av en niomånaders junior! 
Halvsystern Tarja blev tvåa i jaktklass med cert och hon blev sedan sexa bästa tik. Heja blev 1:a med hp i 
veteranklass, och en son till henne, Fäbodarnas Rasmus, fick för övrigt cert och blev fyra bästa hane. 
Domare var Kjell Lindström. 

 
050918 
Orvar tog fjärde spårettan 
Idag startade nyblivne spårchampionen Orvar på spårprov i Ösmo och fick återigen 1:a pris med 40 poäng. 
Domare var Lotta Tamm. Heja, Agneta! 

 
050917 
Wilda klarade 1:a på spår 
För två veckor sedan klarade Wilda, sju månader, godkänt anlagsklass spår. Och idag startade hon på 
spårprov i öppen klass i Finnerödja och fick 1:a pris med 42 poäng för domaren Tommy Eklund. Till råga på 
allt blev hon uttagen som reserv till nästa års viltspår-SM. Grattis, Kjell och Monica! 
Idag startade även Olga på spårprov på Gålö för Kent Andersson, och hoppet stod till en tredje 1:a och 
spårchampionat. Men trots ett jättebra spårjobb missade hon i en vinkel, så det blev ett andrapris. Men ni 
kommer igen, Britten!  

 
050911 
Härlig dag på Härjarö 
Det är alltid trevligt att komma till Upplands Taxklubbs välordnade spårprov på Härjarö, inte minst när det går 
bra för kennelns hundar. Och på dagens spårprov gick det bra för flera av dem. 
Orvar fick nu sitt tredje förstapris, och blev därmed spårchampion. Grattis, Agneta!  
Viktor, nio månader, debuterade med att bli bästa hund i anlagsklass, och han tog därmed hem ett 
vandringspris. Grattis, Mathias! 
Även min egen drygt 14-årige Sixten (Ben Bella) fick ett vandringspris som bästa veteran, nämligen hans 
egen mammas minnespris, Arjas Mp. Detta var hans fjortonde start på Härjaröprovet, och nu tog han sitt 
27:e förstapris. Han är bara för härlig! 
Min andra veteran, Jessie, fick även hon ett förstapris, liksom Uscilla, nybliven spårchampion. Min Wilma 
(Fäbodarnas S Zelmaasdotter) fick ett andrapris. 
Däremot gick det sämre för Wiggo i anlagsklass, som istället visade lysande drevtakter, vilket även gällde för 
Tarja och Quantas, så provet avbröts för dessa. Men det går nya tåg. 

 
050908 



Omslagsflickan Selma 
Omslagsbilden till det aktuella numret av tidningen Taxen föreställer kennelns stamtik SUvCh Knata, det vill 
säga den underbara Selma. På bilden är hon ett år gammal, och blicken säger väldigt mycket av hennes 
karaktär: stark, ranghög och drottninglik. 

 
 

050905 
Wilda klarade spårprovet 
Wilda, sju månader, startade den 4 september på rörligt spårprov och blev godkänd i anlagsklass. Domare 
var Gunilla Eriksson. Och redan om några veckor ska hon starta i öppen klass. Heja, heja!  
Wilda ställdes dessutom ut på Taxens dag i Pålsboda den 21 augusti för Gunilla Svensson och fick hp i 
valpklass. Grattis, Kjell och Monica! 

 
050828 
Vittra BIR-valp på Täby 
På dagens SKK-utställning på Täby Galopp blev Vittra BIR-valp för domaren Kjell Lindström. I den stora BIS-
finalen, som bestod av drygt 60 valpar, blev det dock ingen placering. 

 
050827 
Nytt och krytt från Ulriksdal 
Idag var det utställning i Ulriksdals slottspark, och det var ett helt gäng Zelmaashundar som deltog. I 
valpklassen fick Vittra för första gången nöja sig med att bli BIM. Tvåa efter henne, men utan hp, blev Wizla. 
Viktor blev tvåa med hp bland hanvalparna, och trea med hp blev Winston. I unghundsklass fick 
kullsyskonen Urax och Ulina båda ck, Urax som tvåa bland hanarna och Ulina som etta. I jaktklass hanar fick 
Sacco denna gång en 2:a, och bland tikarna fick Freja (Mikkels Märian) en 1:a medan hennes döttrar Unnie 
och Uscilla fick varsin 2:a. Men Uscillas 2:a räckte för att hon skulle bli spårchampion, så det är bara att 
gratulera, Patrik! Domare för strävhåren var Stephen Wheeler. 
Frejas avelsgrupp fick hp och blev bästa grupp, och även uppfödargruppen fick hp. Dagen kryddades också 
av att Mikkels Mantjek, pappa till tre av kennelns kullar, blev BIR och BIS-3, elva år gammal! 

 



Frejas avelsgrupp, som blev bästa grupp. Från vänster Uscilla, Unnie, Ulina, Urax, med respektive ägare, och mamma Freja, med uppfödaren 
Viveca Nilsson. 

 
050825 
Uscilla tog tredje raka spårettan 
Uscilla (Cilla) startade idag på spårprov i Gimo för Åge Åkerlöf, och det blev återigen ett första pris i öppen 
klass. Så nu behöver hon bara en utställningsmerit för att hon ska bli spårchampion, och den tar hon 
förhoppningsvis på lördag. Grattis, Patrik – bra jobbat! 

 
050814 
Wizla debuterade i valpklass 
På dagens SKK-utställning i Nyköping ställdes Wizla ut för första gången, och hon blev 1:a i valpklass. 
Domare var Annika Ulltveit-Moe. 

 
050809 
Nya bilder 
Nu finns några nya bilder utlagda på Quando, Quassio, Urax och Fäbodarnas S Zelmaasdotter. 

 
050807 
Vittra BIR-valp i Svenstavik 
På SKK-utställningen i Svenstavik blev Vittra sin vana trogen BIR-valp, men eftersom regnet öste ner 
stannade vi inte till BIS-finalen. Quando blev trea i championklass med ck och slutade som sexa bästa hane. 
Det ymniga regnandet var inte någon höjdare för Wilmas (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) övermogna päls, så 
hon slutade som fyra i jaktklasskonkurrensen och blev utan cert, så championatet får skjutas på framtiden. 
Nu väntar istället trimning. Domare var Hans Almgren. 

 
050806 
Vittra BIR-valp på Frösön 
På taxspecialen på Frösön blev Vittra återigen BIR-valp och BIS-2. Quassio fick en 1:a i jaktklass och blev 
tvåa i konkurrensen. Sixten (14 år) blev trea i veteranklassen, Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) skulle 
ha fått cert, men eftersom hon som tvåa i konkurrensen i jaktklass placerades intill sin bästa lekkompis och 
då i pur glädje sprallade till och vispade upp med svansen så drogs certet helt snöpligt. Jazza blev tvåa i 
veteranklassen och fick hp. Domare var Lars West. 

 
050730 
Uscilla tog andra spårettan 
Uscilla (Cilla) startade idag på rörligt spår i Gimo för Åge Åkerlöf, och det blev återigen ett förstapris i öppen 
klass på 40 poäng. Grattis, Patrik! 

 
050726 
Krabat är död 
Den 22 juli dog Krabat (Zappa kallad) på grund av hjärtbesvär, som akut förvärrats av att han kvällen innan 
smitit för att jaga rådjur. Zappa, som var en mycket duktig jakthund, blev bara sju år och han sörjs av familjen 
Bixo i Jämtland. Jag känner med er. 

 
 

050725 



Quantas har haft dambesök 
Quantas (Zakke) har parat en tik vid namn Alice (e NordJdCh SUdCh Söderbergets Gusten u SJdCh Ettan), 
och blir det valpar väntas de i slutet av september. 

 
050725 
Sacco fick 1:a pris på lydnadsprov och 2:a på spår 
Sacco har erövrat ett förstapris på lydnadsprov klass 1 i Upplands Brukshundklubb. Han fick 167 poäng och 
blev trea av tio startande hundar. Domare var Christina Liljeqvist. Och så har han startat på spårprov i 
Uppsala och erövrat 2:a pris i öppen klass. Grattis, Ockie och Margareta! 

 
050724 
Nya bilder utlagda 
Nu finns nya bilder på V-kullens och W-kullens sidor, dessutom på Vittras sida under Avelstikar samt under 
Hemmahundar. 

 
050717 
Vittra fortsätter plocka BIR 
På dagens utställning i Ökna blev Vittra återigen BIR-valp och BIS-2 i åldersklassen 6-9 månader. Domare 
var Mogens Slot Hansen. 

 
050715 
Unnie klarade spårprovet med glans 
På dagens spårprov i Tystberga i samband med Nordiska Vinnarutställningen klarade Unnie godkänt i 
anlagsklass spår med 40 poäng. Domare var Krister Rönn. Grattis, Ulf! De blev för övrigt filmade av TV4 för 
de regionala sändningarna. 

 
050711 
V-kullens pappa finsk champion 
Ellensborgs Jolo, som är pappa till V-kullen, har nu ännu en titel att lägga till sina tidigare titlar genom att han 
igår erövrade finskt utställningschampionat. Grattis, Ann! 

 
050709 
Stora framgångar i Alfta 
På Kennelklubbens utställning i Alfta idag blev Vittra BIR-valp och slutade sedan som BIS-3 i konkurrens 
med 37 valpar av olika raser. Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) fick sitt andra cert och slutade som 2:a 
bästa tik. Nizze, Quantas, Sacco (som vann jaktklassen, men certet hölls inne) och Tarja fick samtliga 1:a i 
jaktklass, och deras mamma Jessie fick hp i veteranklass. Jessie hade därmed avelsklass, som fick hp och 
blev bästa avelsgrupp, och i BIS-finalen slutade de som BIS-2. Jag hade också en uppfödargrupp, som blev 
bästa grupp bland taxarna, men i BIS-finalen slutade de oplacerade. Domare för taxarna var Elisabeth 
Rennerfelt. BIS-domare för valparna var Mona Selbach, för avelsgrupperna Wendy Paquette och för 
uppfödargrupperna Anita Whitmarsh. 
Tack alla ni med Jessies avkommor som väntade hela dagen i den tryckande värmen för att medverka i 
finaltävlingarna!  
 
På bilden från avelsfinalen syns från vänster domaren Wendy Paquette, jag själv med en skällande Jessie, 
Christer Ågren med Nizze, Berit Isaksson Ågren med Tarja, Marika Strandberg med Quantas och Margareta 
Skaaret med Sacco. 

 
Foto: Camilla Karlsson/Litbild 

 



050705 
K-kullen 7 år 
Idag går Khadaffi (alias webbmasterhunden Ludde) och Krabat/Zappa in i veteranåldern i och med att de 
fyller sju år. Vi lyfter på hatten och saluterar! 

 
050610 
Taxspecial i månadens Hundsport 
I det nummer av tidningen Hundsport, som kommer ut i dagarna, är det en rasspecial för tax. Läs gärna den! 
Några av Zelmaashundarna figurerar på bild, och förhoppningsvis är bilderna inte lika snöpligt avkapade 
uppifrån som de är på just det exemplar som jag fick hem idag. På sidan 50 syns högst upp till vänster min 
underbara stamtik Knata (Selma) på bild A, Joker på bild D och U-kullen på bild E på sidan 51. Och hunden i 
min kennelannons på sidan 52 är förstås hedersmorsan Jessie. 

 
050529 
Valpträff för W-kullen 
Idag var det dags för valparna i W-kullen att återsamlas, och det skedde som vid alla valpträffar i Trolldalen 
på Lidingö. Fem av de sju valparna i kullen dök upp, och dessutom var både mamma Prillan och pappa 
Hjalle med. Det blev ystra lekar i gröngräset, och så en gnutta allvar när de fick prova på korta spår, vilket 
gick riktigt bra. På bilden syns från vänster Winston, Wilda, Wanda, Wilgot, Wizla, Prillan och Hjalle med sina 
respektive ägare. 

 
 

050528 
Fina resultat på dagens spårprov 
På dagens spårprov i Gimo debuterade 14 månader gamla Uscilla i öppen klass, och det klarade hon med 
glans. En klar 1:a på 40 poäng, endast med nedslag för tempot, gjorde att hon också blev uttagen som en av 
tre Upplandshundar till dreverkampen i Gimo om två veckor. Grattis, Patrik! 
Jessie tog också en säker 1:a på 42 poäng, men domaren höll inne hp på grund av högt tempo. Sixten fick 
idag nöja sig med en 2:a, medan Tarja återigen tyckte att skogen var så spännande att hon fick svårt att 
koncentrera sig på spåret, och på grund av överskriden maxtid blev det inget pris. 
Quantas startade idag på dreverkampen i Kärrgruvan för Västmanlands Taxklubb. Och det blev vinst, inte 
bara för Taxklubben, utan Quantas blev också totalsegrare på 42 poäng och erövrade ett vandringspris. 
Grattis, Marika! 

 
050528 
Ny bild på Vittra 
Nu finns en ny bild upplags på Vittra på hennes sida under Avelstikar. 

 
050522 
Vittra BIS-valp på Taxens dag 
När Östsvenska Taxklubben idag anordnade Taxens dag på Lida blev Vittra återigen BIS-valp, och hon syns 
här på bilden tillsammans med sin stolta matte. Även halvsystern Tarja fick hp, liksom mamma Jessie, och 
även Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) erövrade ett hp. Tioååriga Freja (som kallas Selma) fick en 1:a i 
veteranklass med mycket beröm för hur välbehållen hon är. 



 
 

050522 
Quantas fick 1:a på spårprov 
Quantas startade idag på spårprov i Sala och fick 1:a pris med 42 poäng för domaren Robert Sandell. 
Därmed blev han också uttagen till dreverkampen på spår i Norberg om en vecka. Heja, Marika! 

 
050515 
Sacco tog andra raka certet 
På dagens utställning i Österbybruk blev Sacco tvåa i jaktklassen med cert, och han blev sedan trea bästa 
hane. Grattis, familjen Skaaret! Unnie gick i juniorklass, och trots att hon var ovillig att visa upp sig fick hon 
en etta med hp och jättefin kritik, så det lovar gott för framtiden. Tarja fick däremot nöja sig med en tvåa 
denna gång. Domare var Charlotte Jacobsson. 

 
050514 
Quassio ställdes ut i Piteå 
På lördagens utställning i Piteå fick Quassio en 2:a i jaktklass för domaren Kurt Nilsson. 

 
050512 
M-kullen sex år 
Idag lyfter vi på hatten för Mandela, Meja, Milton och Mirja, som fyller sex år denna dag, och skänker även 
Munter i hundhimlen en tanke. 

 
050508 
Valpträff för V-kullen 
Idag var det dags för valpträff för valparna i V-kullen, och alla valparna med ägare hade mött upp. I 
omväxlande väder, med alltifrån hagelskurar, ösregn, åska till solsken lade vi spår och gick med valparna, 
och så fick de förstås chansen att leka och busa med varandra. På bilden syns från vänster Lars med Vixi, 
Mathias med Viktor, Claes med Varja, Wiesia med Vanja och Bogdan med valparnas mamma Jessie samt 
Vittra. 

 



 
050507 
Castro är död 
I torsdags, på Kristi Himmelfärdsdag, dog Castro (kallad Linus), några veckor innan han skulle ha fyllt 14 år. 
Castro var den siste i C-kullen. Jag känner med er i denna stund, familjen Jansson i Eskilstuna. 

 
 

050505 
Sacco fick cert i Jälla 
På dagens utställning i Jälla fick Sacco sitt första cert. Stort grattis till familjen Skaaret! Halvsystern Tarja fick 
en slät 1:a i jaktklass, medan ännu en Jessiedotter, Vittra, blev BIR-valp och BIS-2. Domare för de vuxna 
hundarna var Kenneth Edh och för valparna Göran Bodegård. 

 
050505 
Sixten fyller 14 år 
Idag firar vi Sixtens 14-årsdag på sedvanligt sätt med köttfärstårta. Vi gratulerar även hans bror Balder i 
Nyköping, och skänker Bernice, Bister och Bore en tanke där de befinner sig i hundhimlen. 

 
 

050501 
Sixten tog 26:e ettan på spårprov 
Idag startade jag med några hundar på spårprov ute på Ekerö. Sixten (Ben Bella) ångade på i sin vanliga stil 
– inget pensionärstempo där, inte, trots att han fyller 14 år i veckan. Det blev alltså ”som vanligt” ett förstapris 
med 40 poäng, alltså avdrag för högt tempo. Jessie klarade också ett förstapris, medan Tarja fick viltkänning 
direkt, så provet avbröts. Domare var Håkan Sjöberg med Kenneth Modin som domarelev. 
I torsdags startade Olga på Lidingö för Carl-Åke Runestad med förhoppningen om en tredje etta, men det 
gick inte alls vägen denna gång, så spårchampionatet får vänta ett tag till. 

 
050416 
Vittra BIS-valp 
På Östsvenska Taxklubbens utställning i Älvsjö idag debuterade Vittra och ett par av hennes syskon i 
valpklass, och det med den äran. Vittra blev BIR-valp, BIS-valp 4-6 mån och slutligen även BIS-valp totalt. 
Systern Varja blev tvåa med hp i tikklassen och brodern Viktor blev BIM-valp. Ingen dålig början! Domare för 
strävhåren var Paula Sunebring, och domare för BIS-valp var Marita Krantz. 
Urax debuterade i juniorklassen, som han vann med hp, och Tarja fick en 1:a i jaktklass. 
Roligt var också att pappan till Inas valpar, Mikkels März, nu tog sitt tredje cert och därmed blev 



utställningschampion. Och så blev Jessies pappa, Mikkels Mantjek, fyra bästa hane och vann dessutom ett 
par vandringspriser som bästa veteran. Vi säger grattis även till dessa. 

 
040415 
S-kullen och G-kullen fyller år 
Idag fyller Sacco, Salvador och Simson tre år, och vi lyfter på hatten för dem. Och samtidigt kan vi passa på 
att gratulera Glader, Golda och Gruffa, som i morgon fyller tio år. 

 
050410 
Ny bild på Tarja 
Nu finns en ny bild på Tarja på hennes egen sida under Avelstikar. 

 
050403 
Vittra – en pigg liten dam 
Vittra är nu fyra månader och njuter av livet. Nu ska hon få börja på valpkurs, och snart är det dags att 
debutera på utställning. Här syns hon tillsammans med mamma Jessie. 

 
 

050328 
Inas valpar födda 
I går kväll och i natt födde Ina sina valpar. Hon bar på nio valpar, men tre var dödfödda. Slutresultatet blev 
sex valpar – fyra tikar och två hanar. Pappa till valparna är Mikkels März. 

 
050326 
Slätstruket på ”Lilla Stockholm” 
På påskaftonens utställning på Älvsjömässan deltog tre av mina hundar. Tarja debuterade i jaktklass med att 
få ett förstapris och hon slutade som fyra. Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) fick också en etta och blev 
reserv, medan Freja (Mikkels Märian) fick nöja sig med en tvåa. Domare var Angel Sotoca Santes från 
Spanien. 

 
050324 
W-valparna har fått nya hem 
Nu har de sju valparna i W-kullen flyttat till sina nya ägare och alla har funnit sig väl tillrätta. 

 
050312 
Inga uppdateringar på ett tag 
Nu åker webbmastern på semester, så blir det inga uppdateringar förrän efter påsk. Under veckorna som 
kommer ska valparna i W-kullen åka iväg till sina nya hem, och så väntar SUdCh SJdCh Zelmaas Ina valpar 
i påsk. 
Evita, som var ensam i sin kull, fyller 11 år den 15 mars, och samma dag blir min egen Freja 3 år. I-kullen blir 
8 år den 20 mars och J-kullen, med min egen Jessie, fyller också 8 år dagen därpå, den 21 mars. Vi 
gratulerar alla dessa på förhand. 
Och på påskafton är det utställning på Älvsjömässan med några Zelmaashundar, men det rapporterar vi om 
senare. 



 
 

050310 
U-kullen fyller ett år 
Idag blir Umberto, Urax, Uscilla, Ulina, Uljana, Unnie och Unita ett år, och vi lyfter på hatten och säger grattis 
till hela gänget.  

 
050309 
Vittra har fått en egen sida 
Nu har Vittra fått en egen sida under Avelstikar, och hon finns också på bild tillsammans med mina andra 
hundar under Hemmahundar. 

 
050307 
Torsten fick vandringspris 
När Ålands Taxklubb i lördags hade årsmöte belönades Torsten med Ålands kenneldistrikts Vp eftersom han 
blev bästa Ålandsägda tax vid Ålands kenneldistrikts utställning i september. Grattis, Yngve och Ann! 

 
050220 
Vittra som barnvakt 
Någon frågade i min gästbok om hur det går för Vittra, som jag behöll från Jessies kull. Det går alldeles 
utmärkt – hon stortrivs med de vuxna hundarna, och har också börjat bli lektant för småvalparna i W-kullen. 
Och så är hon lika kreativ som mamma Jessie, som en gång i tiden roade sig med att programmera om 
videon. Vittra har exempelvis lyckats tugga sönder telefonsladden så att det blev helt dött i luren när jag 
pratade. På bilden intill pysslar hon om en av småvalparna, och storleksskillnaden visar hur snabbt valpar 
växer. Det är bara sju veckor mellan valparna. 

 
 

050219 
Heja fick bruksavelspris 
Heja har erövrat bruksavelspris i brons, och jag säger grattis till Ulla Karlsson på Fäbodarnas kennel. Heja är 
bland annat mamma till min Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter), som för övrigt på dagens årsmöte i 
Östsvenska Taxklubben fick motta Qias Mp för höstens spårprov. Där delades också ett hederspris ut till 
Orvar för vårens spårprov. 

 
050214 
Q-bröder blivande pappor 



Kullsyskonen Quantas och Quassio, som båda är spårchampion, har i dagarna haft dambesök. Quantas har 
parat en tik vid namn Alice i Morgongåva, och Quassio har parat Skogsdrevets Gp Amalia i Piteå. Blir det 
valpar väntas de i mitten av april. 

 
050214 
Pinoccio pappa igen 
Den 12 februari föddes ännu ett par valpar efter Pinoccio i Finland, två hanar. Mamma är Dodekaanin 
Cleopatra. 

 
050213 
Unnie först ut för året 
Igår ställdes Unnie ut på Taxklubbens utställning i Gnesta. Det blev en 2:a i juniorklass. Domare var Siv 
Bengtsson. 

 
050210 
F-kullen tio år 
Idag fyller ”valparna” i F-kullen tio år. Så grattis Fatima, Fidel, Filur, Fixa, Freja och Fritzi! Tyvärr finns inte 
Fabian längre sedan han drunknade under jakt. 

 
050206 
Jessies valpar har flyttat 
Nu har Jessies valpar flyttat till sina nya hem. Men kvar här hemma finns Vittra (på bilden intill, 8 ½ vecka), 
som är orsaken till att jag ruckat på mina tidigare benhårda principer att nöja mig med att ha tre 
hemmahundar. Nu är de fyra… 

 
 

050127 
Nya kullen har fått en egen sida 
Nu har Prillans valpar i W-kullen fått namn och därmed en egen sida, liksom pappa Söderbergets Hjalle. Det 
finns också nya bilder på U- och V-kullens sidor. 
Valparna i V-kullen är nu snart färdiga för att åka till sina nya hem, och de är alla sålda. 

 
050125 
Prillans valpar födda 
Igår kväll och en bit in på natten föddes Prillans valpar. Det blev sju stycken – fyra tikar och tre hanar. De 
första tre födde hon ”i lönndom” i lilla tyghundkojan utan att jag märkte något. Plötsligt hördes det pip 
därinne, och snopen var jag när jag upptäckte Prillan med tre valpar, som dessutom hunnit torka. Samtliga 
valpar är mörkt viltfärgade. 



 
 

050122 
Torsten ögonlyst 
Torsten blev idag ögonlyst på Åland, och resultatet var utan anmärkning. 

 
050121 
Ina är parad 
Idag parades SUdCh SJdCh Zelmaas Ina med Mikkels März. Blir det valpar väntas de till påsk. 

 
050118 
Camillo är död 
Idag dog gamle fine Camillo, som kallades Calle. Han var utställningschampion och jag minns hur trevligt det 
var att kuska runt med honom på utställningar och spårprov. På den sista utställningen vid 11 års ålder fick 
han ck, och på bilden intill är han drygt 12 år. I maj skulle han ha fyllt 14 år. Jag känner med dig, Catharina, 
och hela din familj! 

 
 

050110 
Nytt år, och nu kör vi igång igen 
Webbmastern är tillbaka från Thailand och nu blir det nya uppdateringar framöver. Att berätta sedan sist är 
att Jessies valpar växer och utvecklas från dag till dag, och Prillan är dräktig och växer också till sig. 
Beräknad valpning är den 26 januari. Prillans mamma, SUdCh SJdCh Zelmaas Ina, löper just nu och 
kommer att paras med SJdCh FINJdCh Hussebuss Fantom. 

 

 


