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  Eelvoorud toimusid mais ja juunis. Osales 14 erinevat jahikoera.
Finaali lõppvõistlusele pääses 8 jahikoera.

Lõppvõistlus toimus Eesti Jahimeeste 29. kokkutulekul Karitsas.

Meie Zeus võttis jälje ja läks. Aga tavalist tormakust ei olnud. Eksis palju, aga leidis jälje üles lubatud piirides. Isegi rihma ei vedanud pingule nagu tavaliselt.
Raja lõppu oli pandud kopra laip. Zeus põrnitses seda tükk aega (pole ju enne metsas sellist elukat näinud) ja naksas lõpuks vihaselt.
Seega: rada läbitud, mis sellest, et punktid viletsad.Tähtis on ju loom üles leida. Meil hea meel, selle seisuga vähemalt 3. koht käes.
Ja kui siis kaks viimast koera metsast välja tulid,oli selge, et võit on meie. Nemadki põrusid.
Juhtunud oli ime: meie koer ainuke, kes raja edukalt lõpuni läbis ja võitis Eesti 1. verejälje meistrivõistlused. 

Eesti parim aretusisane!  Tasakaalukas, töökas, suurepärane välimus.

Omanikud Kaja Lillemets & Kaido Laumets    Läänemaalt

I koht Eesti Foksterjerite Tõuühingu verejälje katsel okt. 2008.a.

  Ainukesena läbis ekstreemse raja Eesti Foksterjerite Tõuühingust  verejälje koolitusel osalenud kk. foksterjer Nosfelesmetus Semizeuser 
 Jälg pandi maha eelmisel õhtul - eksami ajaks pidi see olema 20 tundi vana. Õhtul aga hakkas sadama paduvihma.
 Hommikuks oli kokkutuleku plats üks suur mudaväli, nii et edasiliikumiseks oleks pidanud alla panema suusad. Mets, kus toimus eksam, õnneks nii ei lainetanud.
 Kohale jõudis 7 koera, puudus saksa lk linnukoer.
Rajal jälgis koera korraga 2 kohtunikku: ikka Mart Mae ja Elmar Lurich. Seega olud ekstreemsed, kohtunikud ranged.
Elmaril oli käes ka stopper ja kui koer jälje kaotas, hakkas ta kohe aega lugema. Jälje pidi ta leidma 30 sekundi jooksul. Kui ei, siis rajalt maha.
Igale koerale oli maha pandud oma jälg.Loosijärjekorras olime viiendad. Esimesed neli tulid metsast välja pettunult.Läbikukkumine.

Auhinnaks Kaidole rajakaamera, diplom ja suur kuldmedal koeraga kahepeale – Raske õppusel, kergem võistlusel 

Eesti CH, Läti CH, sooritanud urukatsed rebasele, verejälje katsed. Püüdleb Balti CH tiitlit.
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