
Wilma parad med Urax | 2006-01-02
Wilma (SUvCh Fäbodarnas S Zelmaasdotter) är parad med Zelmaas Urax. Blir det valpar beräknas de födas
omkring den 5 mars.

Årsbokslut för 2005 | 2006-01-04
I dessa dagar, då alla excellerar i årskrönikor, måste väl även jag göra ett litet bokslut för Zelmaas kennel över
det gångna året, som var ett mycket lyckosamt år. Två valpkullar föddes, W- och X-kullen. Under året har det
också fötts valpar efter andra Zelmaashundar, nämligen Ina, Pinoccio och Quantas. Pinoccio fortsätter med sina
enorma framgångar i Finland, både som avelshund och som jakthund. På finska drevmästerskapen på Åland
slutade han på silverplats.
Heja belönades med bruksavelspris i brons, och Jessie har under året skrapat ihop poäng till bruksavelspris i
silver, och är på god väg mot guld. Kanske det kommer nästa år? Sorgligt nog har några dött under året:
Camillo och Castro, Deja, Jussi, Krabat och Umberto. Wilma (Fäbodarnas S Zelmaasdotter) blev utställnings-
champion, och Orvar och Uscilla blev spårchampions under året.
Quantas vann Dreverkampen på spår i Västmanland, och Uscilla blev uttagen till Dreverkampen i Uppland, där
hon dock inte placerade sig. Sacco erövrade två raka cert på utställning, 1:a på spårprov och två för stapris på
lydnadsprov klass 1. Kullsyskonen Tarja fick cert och Torsten fick ck, liksom kullsyskonen Urax och Ulina.
Unnie, Viktor och Winston klarade godkänt anlagsklass spår, och Wilda var ännu värre, för hon fick även en 1:a
öppen klass och blev uttagen som reserv till spår-SM 2006.
Bland mina hemmahundar är gamle Sixten (Ben Bella) still going strong (snart 15 år) och har startat på fyra
spårprov under året, där han bland annat erövrade mamma Arjas Minnespris. Jessie belönades med BIS-2
avelsgrupp på SKK-utställningen i Alfta, och Freja (Mikkels Märian) hade bästa avelsgrupp på Ulriksdal. Och lilla
Vittra har gått från klarhet till klarhet med att bli BIR- och BIS-valp ett antal gånger, och som junior fick hon
också ett par ck.
Detta var ett axplock av vad som hände under det gångna året. Flera andra Zelmaashundar har varit i elden på
olika sätt. Jag vill tacka alla valpköpare för era insatser under det gångna året, och nu hoppas vi på ett nytt
lyckosamt år.

Quassio har blivit pappa | 2006-01-06
Quassio, allmänt kallad Bosse, har blivit pappa till fem valpar i Råneå, tre hanar och två tikar. Mamma är
Bissebo Zilva.

U-kullens pappa på topplistan | 2006-01-26
MultiCh Revestreken's Frikk, som är pappa till U-kullen, har placerat sig på 23:e plats på Kennelklubbens lista
över Årets Hund, baserat på resultaten från SKK:s utställningar under 2005. Han är därmed den högst
placerade strävhårstaxen, och är tvåa bland taxarna.

Bruksavelspris i silver till Jessie | 2006-02-02
SUvCh SVCh Zelmaas Jessie har tilldelats Svenska Taxklubbens bruksavelspris i silver. Detta får hon för att
hennes avkommor med framgång meriterat sig på jaktprov och utställning. Såväl hennes mor Fatima som
mormor Arja och mormorsmor Knata har också tilldelats bruksavelspris i silver, och Fatima har dessutom fått
Kennelklubbens bruksavelspris. Och kanske kan Jessies avkommor under det kommande året bidra till att hon
kan få bruksavelspris i guld, för hon är redan på god väg dit. Tack till alla er valpköpare som deltar på
utställningar och jaktprov!

Evita är död | 2006-02-03
Evita, som kallades Kaxi, dog idag i sviterna efter en juvertumör. Stor, härlig och okomplicerad, väldigt lik
mamma Arja. Själv duktig jakthund (även om hon ofta dröjde sig kvar lite för länge i skogen) blev hon mamma
till I-kullen, som i sin tur givit upphov till många duktiga jakthundar, inte minst i P-kullen. Kaxi skulle om en
månad ha fyllt tolv år.

Ingen lycka i Gnesta | 2006-02-12
I går var det dags för årets första utställning för vår del, i Gnesta. Moa Persson dömde, men hon verkade inte
särskilt imponerad av strävhårstaxarna överlag. Mest 2:or och 3:or, inte en enda valp fick hp, och endast två
ck delades ut, till två tikar, så det blev ingen bästa hane. De sex Zelmaashundarna hade inte heller någon
större lycka med sig. Bäst gick det för Vittra, som blev 1:a i juniorklass med hp, samt Jessie, som blev tvåa i
veteranklass med hp. Herman blev etta i veteranklass utan hp, Sacco och Tarja fick 2:a i jaktklass och Urax fick
tvåa i unghundsklass. Förhoppningen om championat för Sacco grusades för den här gången, och den typlika
uppfödargruppen ströks förstås också. Ingen rolig början på det här utställningsårat, men vi kommer igen.

Prisutdelning på årsmötet | 2006-02-18
På Östsvenska Taxklubbens årsmöte fick några av kennelns hundar ta emot utmärkelser. Jessie fick bruksavels-
pris i silver, och hon är därmed den fjärde tiken i rakt nedstigande led som erövrat silver. Wilma fick sin pokal
för utställningschampionatet, och Orvar och Uscilla fick likadana pokaler för sina viltspårchampionat.

Winston omslagspojke | 2006-02-28
I det nu aktuella numret av tidningen Taxen är det Winston som syns pulsa fram i snön på omslagsbilden. Fotot
är taget av matte Lisa Lindgren.

Torsten granskad | 2006-03-05
På Åland anordnas i helgen en stor hanhundsgranskning i regi av Ålands Taxklubb. Torsten deltog igår och blev
godkänd med fin kritik. Granskare var Markku Moilanen.



Inga valpar för Wilma | 2006-03-10
Tyvärr blev det inga valpar för Wilma den här gången. Hon bar på två valpar, men båda var sorgligt nog döda.
Så nu får vi försöka igen nästa gång hon löper.

Utställningen i Berga | 2006-03-25
På Östsvenska Taxklubbens utställning i Berga gick det inte så lysande. Xedor och Xilla, fyra månader, ställdes
ut i valpklass för holländske Dick Rutten, som höll inne hp eftersom de just börjat fälla sina mjölktänder. ”Inte
komplett bett”, som han uttryckte det. Man visste inte om man skulle skratta eller gråta. Likaledes holländske
Jan Blom dömde de vuxna hundarna, och det gick inte mycket bättre där. Bäst gick det för Vittra, som blev etta
i unghundsklassen med hp, men hon ansågs för ung för ck. Syrran Varja fick en 2:a, och det blev det även för
Wizla i juniorklass, Sacco och Tarja i jaktklass och Urax i öppen klass. Den senare ville plötsligt inte visa
tänderna, och det blev hans fall.

17 år sedan första kullen | 2006-04-07
Idag är det 17 år sedan som Selma (SUvCh Knata) födde den första kullen Zelmaasvalpar. Det var då jag tog
bilden under vinjetten Kullar på en stolt och nöjd mor, och det är också den bild som jag själv är mest nöjd
med av alla mina bilder. Idag finns ingen av hundarna i A-kullen kvar – den siste var Albin, som dog för snart
två år sedan vid drygt 15 års ålder. Och Selma själv dog för nio år sedan. Men hon finns i kennelns alla hundar.

Utställning på Älvsjömässan | 2006-04-16
Idag var det dags för "Lilla Stockholm" på Älvsjömässan. Halvsystrarna Tarja och Vittra deltog med skiftande
resultat. Tarja fick en 2:a i jaktklassen, medan Vittra vann unghundsklassen med ck, och hon blev också reserv
bästa tik. Domare var portugisen Pedro Sanchez Delerue.

Utställning i Västerås | 2006-04-23
På dagens utställning i Västerås vann Vittra unghundsklassen med ck och blev sedan femma bästa tik. Tarja
fick en 1:a i jaktklassen och blev trea. Domare var Franz Neuwirth, Costa Rica.

Lysande veteraner på spårprov | 2006-04-28
På dagens ordinarie spårprov i hällregn på Sandemar blev det en fin trippel för mina hundar. Tarja lyckades
äntligen ta ett 1:a pris, och med full pott, 42 poäng. Och ännu bättre gick det för veteranerna Sixten (Ben
Bella) och Jessie, som båda fick 42 poäng och hp. Allra bäst var nog Sixten, som om en vecka fyller 15 år. Han
är fantastisk! Domare var Bertil Larson.

Valpträff för X-kullen | 2006-05-01
Idag var det dags för X-kullen med den traditionella valpträffen i Trolldalen på Lidingö. Av Frejas sex valpar dök
tre upp, och de fick busa med sina syskon innan det var dags att gå varsitt kort spår. Det gick alldeles utmärkt,
så det ska nog bli spårhundar av dessa också vad det lider.

Sixten vann veteranpriset | 2006-05-03
Efter dagens spårprovskollegium står det klart att alla mina tre startande på det ordinarie spårprovet – Sixten
Jessie och Tarja – fick hp. Endast fyra hundar totalt fick hp. Och Sixten vann också veteranpriset, Julles Vp, och
blev provets näst bästa hund – inte så illa pinkat av en 15-åring!

B-kullen 15 år | 2006-05-05
Idag firar vi Balder och Ben Bella (Sixten), som fyller 15 år. Det är de två som finns kvar från B-kullen, och vi
lyfter förstås på hatten för dem. Här hemma har Sixten firats med den sedvanliga köttfärstårtan med lever-
pastej. Och det blev dubbelt firande med tanke på framgången på spårprovet.

Kanonresultat i Jälla | 2006-05-07
På dagens utställning i Jälla blev det storslam. Sacco vann jaktklassen med cert, blev champion och 2:a bästa
hane. Tarja vann jaktklassen, tog sitt andra cert och blev 3:a bästa tik. Vittra vann unghundsklassen med ck
och blev bästa tik och BIM. Viktor fick en 1:a i jaktklass, och dessa fyra utgjorde sedan min uppfödarklass, som
blev bästa strävhårsgrupp med hp. Och Jessie fick sedan BIS-avelsgrupp med dessa avkommor.
Andra Zelmaashundar som deltog var Wiggo, som fick 2:a i unghundsklass, Pelé som fick 2:a i jaktklass, och
Ina som blev 2:a i veteranklass med hp. Förutom Pelé hade hon även tre avkommor med i juniorklass som alla
fick 1:a, varav två med hp. Domare var Elisabeth Rennerfelt.

Quantas fick ny 1:a på spår | 2006-05-14
Quantas startade idag på ordinarie prov i Västmanland och fick 1:a ökl med 42 poäng för domaren Ken Palfelt.

Vittra klarade spårprovet | 2006-05-15
Vittra startade idag på rörligt anlagsspår i Tungelsta och blev godkänd med 37 poäng. Domare var Alvar
Segerqvist.

Wizla på utställning i Runtuna | 2006-05-20
Idag ställdes Wizla ut i Runtuna och fick ett 2:a pris i unghundsklass. Domare var Pia Lundberg.

Xantos debuterade med succé | 2006-05-21
På dagens jakthundsutställning i Östersund blev knappt 6 månader gamle Xantos BIR-valp och BIS-4 med
lysande kritik. Domare var Ursula Nielsen. Grattis, Fredrik!



Idag var det också Taxens dag på Lida. Några Zelmaastaxar som medverkade på den inofficiella utställningen
var Xilla i valpklass och Jeltsin och Freja i veteranklass, alla med 1:a pris men utan hp. Domare var Anders
Cederström för hanar och Elisabeth Rennerfelt för tikar.

Fina spårresultat i Gimo | 2006-05-27
På dagens spårprov i Gimo fick Sixten, Jessie, Uscilla och Viktor alla första pris i öppen klass, och Vittra fick
godkänt i anlagsklass. Uscilla blev uttagen som Upplands Taxklubbs första representant till Viltspår-SM i
sommar, och Viktor blev uttagen som klubbens representant till Dreverkampen den 6 juni. Grattis, båda två!

Sacco och Torsten på utställning | 2006-06-04
Sacco ställdes idag ut i Borlänge, där Charlotte Jacobsson dömde. Han vann championklassen med ck och blev
sedan fyra bästa hane. Torsten ställdes ut i Mariehamn, Åland, för Bo Wallin och blev tvåa i öppen klass.

Viktor trea i Dreverkampen | 2006-06-06
I dagens spårtävling mellan Taxklubben och Dreverklubben i Uppland, den så kallade Dreverkampen, slutade
taxlaget som segrare med taxarna på de tre första platserna. Viktor blev trea, och eftersom det var ett officiellt
prov fick han därmed sitt andra raka förstapris.

U-kullens pappa Europavinnare | 2006-06-14
Under sistlidna helg erövrade MultiCh Revestreken's Frikk, pappa till U-kullen, på den stora utställningen i
Helsingfors titeln Europavinnare, att lägga till alla sina tidigare titlar. Vi gratulerar Revestreken's kennel till
denna fantastiska hund. Och Frejas avkommor efter Frikk har inte direkt vansläktats, utan det blev en fin kull.

Viktor spårchampion | 2006-06-16
Idag tog Viktor sin tredje 1:a på spår och blev därmed spårchampion, 18 månader gammal. Provet var i
Björklinge och domare Jan Domarhed. Grattis, Mathias!

20 år sedan Selma föddes | 2006-06-19
Idag är det tjugo år sedan min underbara Selma (SUvCh Knata) föddes. Selma, som egentligen bara skulle bli
en vanlig sällskapshund och kanske ställas ut en gång, kom att bli stamtik för min kennel, som också fick
hennes namn, och idag har hon omkring 200 ätteläggar i Sverige, Finland och Norge. Vem hade kunnat ana en
sådan utveckling när hon kom till mig som valp?!
Idag ligger Selma begravd på Djurgårdens vackra hundkyrkogård mitt i skogen, där även dottern Arja vilar.

Urax har haft dambesök | 2006-06-26
Idag fick Urax besök av den söta tjejen SVCh Ranbergens Anthus Fiona, och ögonblicklig kärlek uppstod. Så nu
är det bara att hoppas på valpar om nio veckor.

Wanda är död | 2006-06-28
Tyvärr var det så illa som befarats med Wanda, som föll överbord en båt på midsommardagen. Idag hittades
hon drunknad. Wanda, en pigg och påhittig liten tjej, blev bara 17 månader.

Wilda också till Spår-SM | 2006-06-29
Nu är det klart att Wilda kommer att representera Örebro läns Taxklubb i Viltspår -SM. Hon var sedan tidigare
uttagen som reserv, men eftersom en av de uttagna hundarna har måst lämna återbud kliver nu Wilda och Kjell
Andersson in som ordinarie. Det innebär att det blir två Zelmaashundar med på SM eftersom Uscilla och Patrik
Cadenius kommer som deltagare från Upplands Taxklubb.

Winston klarade 1:a på spår | 2006-06-30
Idag startade Winston på rörligt spårprov i Tungelsta och gick, efter diverse viltstörningar, till första pris.
Domare var Alvar Segerqvist.

Utställning i Tvååker och Leksand | 2006-07-08
På SKK:s nationella utställning i Tvååker debuterade idag Weja med att få 1:a pris med hp i unghundsklass.
Vittra startade för första gången i jaktklass och fick en 1:a och blev 3:a i konkurrensen. Domare var José
Homen de Mello. Samtidigt ställdes Sacco ut i Leksand för Kjell Lindström, där han blev trea i championklass.

Vittra dag två i Tvååker | 2006-07-09
På dagens internationella SKK-utställning i Tvååker blev det samma resultat för Vittra som igår. Hon fick en 1:a
i jaktklass och blev trea i konkurrensen. Domare var Graham Hill.

Sixten i Hundsport | 2006-07-12
I dagarna kommer Hundsports julinummer ut, där min käre gamle Sixten figurerar i en artikel på jaktsidorna.
Det handlar om Sveriges kanske äldsta hund som fortfarande startar på spårprov, vid fyllda 15 år. Det brukar
bli fyra spårprov om året för Sixten och hittills har han samlat på sig 29 förstapris.

Sacco tog 2:a på spårprov | 2006-07-13
Idag startade Sacco på rörligt spårprov i Björklinge, där han fick ett 2:a pris. Domare var Jan Domarhed.

Vittra i Högbo Bruk | 2006-07-14
Idag ställdes Vittra ut i på den stora internationella utställningen i Högbo Bruk, där hon fick en 1:a i jaktklass
och blev tvåa i konkurrensen. Domare var Claudio di Giuliani.



Winston debuterade med cert | 2006-07-22
På dagens internationella SKK-utställning i Lövudden startade Winston för första gången på utställning, och det
blev cert direkt. Han vann jaktklassen, och blev sedan fyra bästa hane. Syrran Wilda fick också 1:a pris i jakt-
klass och blev fyra i konkurrensen. Domare var Zsuzsanna Petic, Ungern.

Halvbra på Viltspår-SM | 2006-07-29
Idag avgjordes Viltspår-SM i Eksjö. Två Zelmaashundar deltog, och bäst gick det för Uscilla, som hade ett
toppresultat på gång men missade vid spårslut så det blev ett 2:a pris och en 18:e placering. Wilda hade ett
par återföringar på grund av viltstörning och fick därmed ett 3:e pris och hamnade på plats 23 av de 39
startande. Grattis ändå till de två och deras ägare, och ett stort grattis till Östsvenska Taxklubbens ordförande,
Ulrika Langenius, som med sin Pomparnas Röda Böna blev svensk mästare.

Vittra i Ransäter | 2006-07-30
Idag ställdes Vittra ut i Ransäter för Hans Lehtinen, och hon vann jaktklassen men det blev inget cert.

Utställningshelg i Jämtland | 2006-08-06
På lördagen var det taxspecial på Frösön. Xantos har nu hunnit bli drygt 8 månader och tävlade i valpklass 6 -9
månader, där han blev etta. Quando blev fyra i championklass och Vittra blev reserv i jaktklass. Domare var
norska Wenja Rui. På söndagen ställdes Vittra ut i Svenstavik och fick en 1:a i jaktklass, men blev oplacerad.
Domare var Ann Carlström.

Sacco fixade andra spårettan
Idag startade Sacco på rörligt spårprov i Odensala för Björn Almberg, och det blev ett förstapris på 42 poäng.

Lyckad dag i Gävle | 2006-08-12
På dagens utställning i Gävle (domare Nils Molin) fick Vittra sitt första cert som fyra i jaktklassen. Sacco blev
tvåa i championklassen och tvåa bästa hane. Viktor fick en 1:a i jaktklass, där han blev fyra, och även Tarja
fick 1:a i jaktklass, men blev oplacerad. Dessa fyra utgjorde sedan min uppfödargrupp, som fick hederspris,
samt Jessies avelsgrupp, som fick hederspris och blev bästa avelsgrupp och belönades med Wahlströms Glas
Avelspris Vp.

Vittra tog cert igen | 2006-08-13
På dagens utställning i Sala erövrade Vittra sitt andra cert på två dagar. Hon blev trea i jaktklassen, men
oplacerad i bästa tik. Sacco blev tvåa i championklass med ck och blev fyra bästa hane. Viktor fick idag en 2:a i
jaktklass på grund av för mycket päls, och Tarja fick en slät 1:a i jaktklass. Domare var Hans Almgren. Inas
dotter Hilda debuterade med den äran i unghundsklassen, som hon vann med hederspris.

Nytt poängpris att tävla om | 2006-08-17
Nu finns chansen att bli BIZ, vilket ska uttydas som Best in Zelmaas. Jag har instiftat ett poängpris för
Zelmaashundar, där det handlar om att samla poäng på utställning och jaktprov under året. Priset ska delas ut
varje år, och är alltså inget vandringspris.

Utställning i Norrköping | 2006-08-19
På dagens utställning i Norrköping (domare Kjell Lindström) fick Winston 1:a i jaktklass, där han blev etta men
utan cert. Urax blev etta i öppen klass med en 1:a, och Tarja och Vittra fick också släta ettor i jaktklass, där
Vittra blev trea och Tarja fyra. Det höga och ojämna gräset fällde dem denna dag. Uppfödargruppen, bestående
av dessa hundar, fick hp och blev bästa grupp, men jag struntade i att stanna till finalen.
Wilda startade idag på rörligt spårprov, och det blev ett 2:a pris på grund av viltstörning.

Pinoccio uttagen till Nordisk Drevlandskamp | 2006-08-25
Pinoccio och husse Tapani Hollming kommer att representera Finland i den nordiska drevlandskampen för taxar
som avgörs i Norge den 22 november. Det är de två bästa hundarna från förra årets finska mästerskap som
uttagits, och där blev Pinoccio alltså tvåa efter Nordanbergets Ally, som förstås också deltar.
Pinoccio har för övrigt haft ett par nya parningar. Hittills har han lämnat 73 valpar i Finland.

Vittra tog tredje certet | 2006-08-26
På dagens utställning i Ulriksdal (domare Mogens Slot Hansen) vann Vittra jaktklassen med cert och hon blev
sedan tvåa bästa tik. Tarja fick en slät 1:a i jaktklassen, och Winston blev trea i jaktklass hanar, där inget cert
utdelades. Sacco blev fyra i championklass. Xandra och Xilla debuterade i juniorklass med 1:a pris, där Xandra
blev trea med hp och Xilla reserv. De fick också träffa pappa Milton.
Idag startade även Xantos på spårprov i Nedansjö och blev godkänd i anlagsklass. Domare var Arne Grubb.
Grattis, Fredrik!

Wilma parad med Urax | 2006-08-29
Nu är Wilma (SUvCh Fäbodarnas S Zelmaasdotter) parad med Urax, och blir det valpar beräknas de födas i
slutet av oktober och de blir då leveransklara till jul. Urax blev för övrigt pappa redan igår till en kull på fyra
valpar undan SVCh Ranbergens Anthus Fiona på Ranbergens kennel. Grattis Kerstin och Leif!

Glader är död | 2006-09-04
Glader (son till Ben Bella och Darja) försvann idag till hundhimlen, 11 1/2 år gammal. Glader, som kallades
Anton, var en mycket trevlig hund, centrum i familjen Micalsen.



Sacco nu även spårchampion | 2006-09-07
Idag klarade Sacco sitt tredje förstapris på spår och därmed är han nu inte bara utställningschampion, utan
även viltspårchampion. Han startade i Björklinge för Jan Domarhed och fick 42 poäng. Grattis, Margareta!

Sixten tog 30:e spårettan | 2006-09-17
På spårprovet på Härjarö idag tog Sixten sitt 30:e förstapris på spår, vilket väl är värt en eloge för den gamle
gentlemannen, 15 1/2 år. Även Jessie gick till 1:a pris med full pott, 42 poäng, medan däremot Vittra inte
fixade sin debut i öppen klass, så där blev det en nolla. Domare var Göran Sjöblom. Några andra Zelmaas-
hundar deltog också: Wiggo blev godkänd i anlagsklass, och Uscilla fick 1:a pris i öppen klass, trots att husse
inte var med. Men lillhusse Martin hoppade in och det gick lika bra för honom eftersom Uscilla är en så säker
spårhund. Domare för dessa båda var Lisbeth Högström. W-kullens pappa, Söderbergets Hjalle, erövrade för
övrigt en inteckning i Arjas Mp. Arja är mormors mormor till W-kullen.
Xilla startade idag på rörligt spårprov för Alvar Segerqvist i Västerhaninge och klarade det med glans – godkänd
i anlagsklass med 40 poäng. Kul att se att Zelmaashundarna håller stilen!

Xandra fixade spårprovet med glans |2006-09-20
Idag startade Xandra på Östsvenskas ordinarie spårprov för Alvar Segerqvist i Västerhaninge. Det gick alldeles
utmärkt och hon fick full pott, 42 poäng.

Härlig lördag för spårning | 2006-09-23
Idag var flera Zelmaastaxar ute på spårprov. Wilda fick 1:a med hp på ÖlTK:s ordinarie spårprov och blev
uttagen som reserv till nästa års spår-SM. Grattis, Kjell! Domare var Tomas Nyberg.
På ÖsvTK:s ordinarie spårprov fick Orvar en 1:a på Ekerö för Ulrika Langenius. Grattis, Agneta! Och själv
startade jag på Gålö för Kent Andersson. Där gick Sixten och Jessie återigen till 1:a pris, medan Vittra pysslade
med allt annat än att spåra, så jag bröt hennes prov.

Torsten fick ck | 2006-09-23
Torsten ställdes idag ut i Mariehamn, där han blev trea i ökl med ck, men sedan oplacerad i bästa hane.
Domare var Bertil Lundgren.

Tarja champion | 2006-09-24
På dagens utställning i Säva fick Tarja sitt tredje cert och blev därmed utställningschampion. Hon blev trea i
jaktklassen och fyra bästa tik. Urax fick ck i öppen klass, som han vann, och han blev sedan trea bästa hane.
Sacco blev trea i championklass, dock utan ck. Domare var Inger Boström.

Winston fick hp på spårprov | 2006-09-24
Idag startade Winston i Ågesta på ÖsvTK:s ordinarie spårprov och fick en 1:a i öppen klass med 42 poäng och
hp för domaren Kenneth Modin.

Winston provvinnare på spårprovet | 2006-10-01
På Östsvenska Taxklubbens ordinarie spårprov blev Winston tillsammans med Rondodrevets Chappo provets
bästa hund, och han får därmed en inteckning i Arditos Vp. Grattis, Björn! Även min gamle kämpe Sixten
lyckades bra och fick en inteckning i Veteranpokalen Vp som provets bästa veteran tillsammans med Jägar-
flickans Gina.

Xantos första rådjur | 2006-10-01
En glad husse till Xantos, 10 månader, har idag fått skjuta första rådjuret för honom, och det lovar gott. Även
syrran Xandra har visat mycket lovande takter på drev.

Tio år med hemsidan | 2006-10-04
Nu i höst är det tio år sedan jag skaffade min första hemsida. Och sedan sajten gjordes om 1999 har den haft
mer än 100 000 besök! Det viktiga med en hemsida är att den hålls aktuell och uppdateras ofta, och det
försöker jag verkligen leva upp till.

Wilma dräktig | 2006-10-05
Det är nu helt klart att det är valpar på gång. Wilma (SUvCh Fäbodarnas S Zelmaasdotter) börjar bli märkbart
rundare om magen, och i slutet av oktober hoppas vi på valpar.

Utställning i Gnesta och Tvååker | 2006-10-07
På dagens utställning i Gnesta debuterade Xanthe i juniorklass. Men på grund av bristande ringvana blev det
idag ett 2:a pris. Halvbrorsan Urax blev 1:a i öppen klass med ck och slutade sedan som reserv i bästa hane.
Tarja blev trea i championklass. Inas dotter Hilda startade i öppen klass, som hon vann. Domare var Cindy
Pettersson.
I Tvååker ställdes Xavier ut i juniorklass, men även han föll på bristande ringvana och fick en 3:a. Domare var
Siv Bengtsson.

Lyckat spårprov för Varja och Vittra | 2006-10-08
Idag debuterade Varja på rörligt spårprov i Tungelsta och blev godkänd i anlagsklass med 42 poäng. Grattis,
Claes! Även Vittra startade och nu i sitt tredje försök i öppen klass small det till och hon fick ett 1:a pris. Så nu
har hon chansen att bli champion på Stora Stockholm i december, då hon just fyllt två år. Domare på dagens
spårprov var Alvar Segerqvist.



Politikernamnen började med Arafat | 2006-10-10
I veckans nummer av Hemmets Veckotidning (nr 42) finns det en artikel om hundnamn och varför vi döper
våra hundar som vi gör. Där är jag intervjuad och berättar om varför jag har ett politikernamn i mina kullar.
Det hela inleddes som ett skämt med Arafat i den första kullen, och sen fortsatte det med Ben Bella, Castro,
Dayan etcetera. Men med den kull som förhoppningsvis föds om några veckor, som ska få namn på Y, avslutar
jag också politikerserien eftersom det börjar bli för svårt att hitta bra namn som går ihop med kennelnamnet.
En annan politikertax, Winston, har idag lyckats så fint på jakt att husse Björn fått skjuta det första rådjuret för
honom. Det bådar gott för framtiden.

Xavier BIM i Halmstad | 2006-10-22
På en inofficiell utställning i Halmstad idag fick Xavier hp och blev BIM. Enligt domaren Morgan Wacht hade han
kunnat bli BIR om han haft lite mer ringvana. Men det är ju sådant som går att träna.

Supermorsan Jessie prisbelönad | 2006-10-24
Jessie, kennelns mesta morsa, har nu fått Kennelklubbens bruksavelspris. Hon har i år också nått upp till poäng
för Svenska Taxklubbens bruksavelspris i guld. Dessa pris får hon alltså för att hon har avkommor som
meriterat sig på både utställning och jaktprov. Tack alla ni ägare till Jessies avkommor som bidragit till detta!

Dexter är död | 2006-10-25
Dexter har dött, ett par veckor innan han skulle ha fyllt 14 år. Han var den trevligaste och snällaste tax man
kunde tänka sig, och jag förstår hur tomt det måste bli efter honom nu, Kersti. Dexter var inte bara den siste i
D-kullen, han var också den sista som var kvar av stamtiken Knatas (Selmas) valpar. Det känns lite konstigt.

Jaktlycka för Xantos och Pinoccio | 2006-10-28
Xantos, 11 månader, fortsätter att visa ytterligt lovande takter på jakten. Idag fick husse Fredrik Eriksen i
Torpshammar skjuta det tredje rådjuret för honom efter ett perfekt genomfört drev. En annan duktig jakthund
är Pinoccio, som idag blev tvåa i zongranskningen, som är en uttagning till Finska Drevmästerskapen, som går
den 12 november. En son till honom fick också ett förstapris på drevprov idag, och han har också två
avkommor som blivit jaktchampion.

Wilmas valpar födda | 2006-10-29
Idag födde Wilma (SUvCh Fäbodarnas S Zelmaasdotter) en kull på fem valpar – tre tikar och två hanar. Allt
gick bra och valparna är mörkt viltfärgade och ser kanonfina ut. Pappa är Zelmaas Urax. Den här kullen
kommer att få namn på Y.

Xandra fick 1:a pris på spårprov | 2006-11-07
Idag startade Xandra på spårprov i Vagnhärad, och det gick alldeles utmärkt. Hon fick 1:a pris i öppen klass
med 37 poäng. Provet gick i Upplands Grythundklubbs regi och domare var Eva Brenkle Hangren.

Första rådjuret skjutet för Uscilla | 2006-11-12
Uscilla har nu kommit igång på allvar med jakten, och idag blev det första rådjuret skjutet för henne, berättar
en stolt husse Patrik. Och fortsätter det så bra som det börjat, och drevtiderna blir lite längre, kanske det rent
av kan bli ett drevprov denna säsong.

Xavier på spårprov | 2006-11-12
Xavier var idag ute på sitt första spårprov i Halland. Men av misstag hade domaren lagt ett öppenklasspår
istället för anlagsspår. Xavier klarade ändå det hela så pass bra att det motsvarade ett 3:e pris. Men han får gå
ett anlagsspår på fredag för att allt ska gå korrekt till. Vi håller tummarna då!

Pinoccio sjua på finska drevmästerskapet | 2006-11-16
På gårdagens finska drevmästerskap hade Pinoccio inte riktigt turen med sig. Det var alldeles för mycket snö på
markerna och husse Tapani Hollming var tvungen att avbryta på andra drevet för att inte äventyra starten på
nordiska drevmästerskapet i Norge nästa vecka. Nu hamnade Pinoccio på en sjundeplats.

Xavier klarade spårprovet | 2006-11-17
Idag startade Xavier på rörligt spårprov i Halland, och det gick vägen med godkänt i anlagsklass på 37 poäng.
Domare var Bjarne Larsen.

Wilda på drevprov | 2006-11-20
Wilda startade idag på ÖlTK:s ordinarie drevprov. Men enligt husse Kjell Andersson kunde det ha gått betydligt
bättre. Ett kort drev på räv, och sedan ett 45 minuters drev på rå blev dagens facit. Vad det hela resulterat i får
vi veta efter kollegiet. Viktor har också varit ute och jagat, och det på bästa vis. Ett perfekt 1-timmesdrev
resulterade så småningom i att ett rådjur fälldes.

Sixtens dotter Kajsa är död | 2006-11-23
Igår dog en av Sixtens döttrar – My, Kajsa kallad. Hon var visserligen inte min uppfödning, men hon kom ofta
på besök och har varit en mycket trevlig bekantskap. Kajsa, som på senare år mestadels varit bosatt i Nice,
blev 14 år och 4 månader.

Pinoccio stupade på älgen | 2006-11-23
I går avgjordes den nordiska drevlandskampen för taxar i Aremark, Norge, med representanter från Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Pinoccio, som representerade Finland, gjorde ett utmärkt drev på 77 minuter med



49 poäng, vilket skulle ha renderat honom en tredjeplacering. Oturligt nog visade det sig att drevdjuret var en
älg, och då blev det en nolla, och han hamnade istället på en sjundeplats som bäst av nollorna. Men han fick
ändå en pokal som provets mest otursdrabbade hund. Provvinnare blev en svensk hund, Mållbergets Kitty, på
53 poäng och D-cert. Tvåa blev norske Revbergets Fant och trea norske Akkis L ME Fia.

Wilda spårchampion | 2006-11-25
Wilda startade idag i Köping för UGK på rörligt spårprov och tog sin tredje etta, vilket innebär att hon nu är
viltspårchampion. Domare var Leif Gustavsson.

Wilda fick 1:a på spårprov | 2006-11-25
Xilla har idag startat på rörligt spårprov för UGK i Vagnhärad. Där tog hon 1:a pris i öppen klass. Domare var
Eva Brenkle Hangren.

Winston spårchampion | 2006-11-30
Winston startade idag på rörligt spårprov i Köping och tog sin tredje etta, vilket betyder att han nu är
spårchampion, precis som systern Wilda, som blev det i helgen. Domare var Kerstin Säll.

Urax har haft nytt dambesök | 2006-12-03
Pappan till Y-kullen, Urax, har haft en ny parning. Den här gången var det Snickarn's Agnes som kom flygande
från Skellefteå för att bli lyckliggjord.

Tarja parad med Fantomen | 2006-12-06
Tarja har idag parats med SJdCh FINJdCh Hussebuss Fantom. Om allt går som det ska blir det valpar i början
av februari, leveransklara i början av april. Fantom vann nyligen Drev-SM för tax och blev tvåa på Småhunds-
SM, och han är en snygg (cert på utställning) och mycket trevlig hane.

Ortega är död | 2006-12-07
Idag for Ortega till hundhimlen efter en kort tids njursjukdom. Ortega, som kallades Sigge, skulle ha ställts ut i
championklass på Stora Stockholm nu på lördag, men så blev det alltså inte. Sigge, som var en mycket trevlig
hund och sin mattes ögonsten, blev bara sex år.

Vittra champion idag | 2006-12-09
På dagens utställning på Stockholmsmässan, "Stora Stockholm", blev Vittra reserv i jaktklassen med cert
(hennes fjärde) och blev därmed utställningschampion eftersom hon påpassligt fyllde två år i onsdags. Det blev
en fin senkommen födelsedagspresent till henne, och en tidig födelsedagspresent till mig, eftersom jag själv
fyller år i morgon. Frejas son Xedor ställdes ut i juniorklass och fick en 2:a, och hennes dotter Unita ställdes ut i
öppen klass, och fick även hon en 2:a. U-kullens pappa, MultiCh Revestreken's Frikk, blev BIR och BIG-2.
Domare var ungraren Attila Czeglédi.

Wilda kämpade i blåsten | 2006-12-15
Wilda startade i dag på särskilt drevprov. Tyvärr hade hon otur med väderleksförhållandena, för det blåste halv
storm, vilket gjorde det svårt. Men domaren Bernt Johansson tänkte föreslå ett 3:e pris.

Herman är död | 2006-12-27
Samtidigt som Wilmas valpar nu är på väg ut i livet nås vi av budet om att hennes morbror Herman är död.
Levern slutade att fungera, kanske som en följd av ett ormbett i somras. Herman, som blev 10 1/2 år, var en
underbar och stilig hane.

Bokslut över 2006 | 2006-12-31
Det gångna året har återigen varit lyckosamt. Året inleddes med att Frejas valpar i X-kullen flyttade hemifrån,
och det avslutades med att Wilmas valpar i Y-kullen också flyttade till sina nya hem.
Sacco, Tarja och Vittra har blivit utställningschampion – Sacco dessutom spårchampion. Alla tre är avkommor
till Jessie, som även fått en annan spårchampion, Viktor. Och själv har Jessie belönats med Kennelklubbens
bruksavelspris, och hon har också uppnått poäng för Taxklubbens bruksavelspris i guld.
Även Wilda och Winston har blivit spårchampion, och båda dessa har dessutom pris på drevprov – Wilda en 3:a
och Winston en 1:a. Winston har också fått cert på utställning och blivit provvinnare på spår, och Wilda deltog
på Viltspår-SM tillsammans med Uscilla.
Sorgligt nog har några dött under året: Dexter, Evita, Fritzi, Glader, Herman, Ortega och Wanda. Vi tänker lite
extra på dem.
Min egen gamle Sixten (Ben Bella), som nu med sina 15 ½ år är kennelns äldste vid sidan av sin bror Balder,
har under året fått fyra förstapris på spår på fyra starter, varav två med vandringspris, och han har även
uppmärksammats en del i pressen.
Det här var ett axplock av vad som hände under det gångna året. Många andra Zelmaashundar har varit i elden
på utställning, spårprov och drev
prov. Jag vill tacka alla valpköpare för era insatser under det gångna året, och nu hoppas vi på ett nytt
lyckosamt år.


