Faraoland X- & Y-kullar 3 veckor!

Nya bilder på våra småttingar!

Mingeli gör vågen!

Bokoto Nile Gosimer Glowlim
Mingeli gratulerar sina barnbarn och barnbarnsbarn till storslam på Svensk Vinnarutställning 2004. Barnbarnet Mercury-Mwami blev Bästa Hane med cert, BIR och SV-04,
barnbarnsbarnet Ch M Wami's Ehioze blev Bästa Tik, BIM och SV-04. Barnbarnet KayaKayenna blev 3:a Bästa Tik med cert. Grattis!

En annan liten svart Basenji som firade sin dag med bravur!

Faraoland Victory And Freedom
Läs mer här!

Valparna har kommit!
Lucia ståtar åter med en superkull! Den 6 december, mitt på dagen, såg 7 nya små Luciabarn dagens ljus.
Denna gången blev det tre röda hanar och fyra röda tikar.

Stolta pappor - Rainer och Desmond
Återigen, STORT TACK till Rainer och Noel, kennel Mutabaruga, för att ni hjälpte till att göra detta möjligt!

På natten mellan den 6 och 7 december var det så Lillis tur. Hon nedkom med tre röda tikar.

Faraolands Y-kull

Detta blir Faraolands Y-kull och där är namnen redan bestämda;
Faraoland Yabbadabbado
Faraoland Yippie Loka
Faraoland Yam-Yam

Grattishälsningar på ettårsdagen till min V-kull!

Viking firar sin dag med familjen. Här sitter han med mormor Tingeling och väntar på födelsedagstårtan!

Nybakad Polsk Junior Champion!

PolJunCh Faraoland Victory And Freedom
BIR-junior, BIR och BIG-2 på Poznans internationella utställning.

Deny och Leylah skall ha barn!

NordJV Sternhimmels Ex Oriente Lux

Ch Robert Redford Out Of Africa

Robert Redford Out of Africa, min Deny eller Bobban såg jag redan när han var
jätteliten. Vi återsågs när han kommit hem från Kanada som en vinstrik men lite
vilsen och olycklig tonåring. Han är son till Luxor och jag tittade först på honom
med kärlekens ögon. Hans många exteriöra företräden kunde dock inte förbigås, de
är så uppenbara. Han kom med till Sverige och utvecklades till en ung vacker man
med stabilt och lugnt temperament. Hans karriär har varit över förväntan.
Höjdpunkter hitintills är en SSUK BIS-vinst i Köping, SKK Gruppvinst i Ransäter och
inbjudan till Champion of Champions på Grand Hotel.
Raden av tänkbara flickvänner har varit lång, hans unga brud detta år är utvald
med största omsorg, dvs handplockad och det av flera orsaker. Dels har vi tidigare
år haft ett framgångsrikt samarbete med kennel Sternhimmel, dessutom har Leylah
gått som dotter i huset och vi känner henne väl. Vem är då Leylah, jo hon är en
skönhet uppfödd av Årets Uppfödare (alla raser) i Finland och heter Sternhimmel Ex
Oriente Lux. Vi har följt henne sedan importen och lite före också. Precis som sin
make började hon sin karriär utanför Sverige. I Leylah's fall hann hon med att bli
BIM-valp på den Finska Specialen. Det har gått bra för henne i Sverige också med
både BIR och Grupplaceringar. Hon har ett gediget stamträd och är resultatet av ett
noggrant planerat avelsarbete. Hennes skönhet, vänliga väsen och värdiga
temperament har inte kommit av en slump. Hon är inte heller slumpmässigt utvald
att bli årets ”Bobban Brud”.
Kullen kommer att bli kennel Temper's första Basenji kull och vi önskar Jack
Brander och Roger Henningsson lycka till. Intresserade hör av Er till:
henningsson.roger@telia.com

Viking och Victory - Erövraren och frihetskämpen! Båda segrare!

Faraoland Victory And Freedom
Sundsvall, en skönhetsupplevelse i höstens alla färger där dock den svarta färgen
dominerade genom hela helgen. Det hela började i Vallentuna där jag fick möjligheten
att njuta av god mat och trevlig samvaro hos familjen Lönn med en pinfärsk
faraohundskull med lugn och fin mamma med välmatade valpar, som i mina novisögon
såg mycket lovande ut. Tidigt lördag morgon gick så färden upp till Sundsvall. Hela
resan var otroligt vacker i höstens alla färger. Vi njöt hela vägen. Väl där så blev det en
spännande uppgörelse mellan Twinkle och Viking där Viking denna gången gick
segrande ur striden. Viking tog sitt andra cert, så gjorde även Paris, Unique Creation
Out Of Africa, ägare Sofie Lönn. Paris slutade trea bästa tik efter Ch Hazhart Star Surf
som blev BIM. Grattis Sofie! Faraoland Viking Of Venture blev inte bara BIR utan visade
en otroligt säker och fin uppvisning i stora ringen vilket resulterade i en första
gruppvinst! Att Sofie är en otroligt duktig handler det har vi ju sett många prov på och
denna dag var en fantastisk dag för henne. Hon blev nämligen även BIR och BIG-1 med
Rhodesian Ridgebacktiken NordJV-03 Rex Ventors Helinn. Grattis till Patrik Cederlöf,
ägare till Viking och Grattis till Canan Dogan, ägare till Helinn. Tack Sofie, vilken tjej du
är!
SSUK hade utställning på samma plats dagen efter och där sopade Viking verkligen
golvet och tog sitt tredje cert och blev BIR, BIS-junior och BIS-vuxen! Tikarna surade
och ingen visade sig på styva linan utan ville bara sova! Både Twinkle och Paris är ju
unga töser och båda började löpa under resans gång. Nämnas bör kanske att Viking
själv bara är en ung juniorhane, inte fyllda ett år ännu!

MultiCh SV-99 EuSg-01 Faraoland Lucia Out Of Africa,
mamma till Viking och Victory, har varit på bröllop i Tyskland!

Mutabaruga's Desmond Dekker

Ch Faraoland Lucia Out Of Africa njuter av en god bok

Lucia tog flyget till Frankfurt för att där träffa sin noga utvalda make. Hon mottogs som
den royalty hon är och fick en egen butler, Rainer, sambo med Noel Baaser, kennel
Mutabaruga. Hon fick med sin personal egen våning där hon kunde ta lite ledigt och läsa
som hon annars aldrig hinner. Denna bok hette "How to train and raise (inte basenji
denna gången) your butler"! Hon tycker själv att hon lyckades otroligt väl. Lucia gjorde
en del studiebesök på Noels jobb också och passade på att njuta av den tyska
landsbygden. Desmond var en uppvaktande kavaljer under hela resan och nu hoppas vi
på att de lyckliga tu är i omständigheter! Desmond och Lucia är kusiner varför vi med
extra spänning väntar på dessa små telningar. Vi vill framföra vårt hjärtligaste tack till
Rainer och Noel för att ni hjälpte till med allt så fint, utan er hade detta inte varit
möjligt!

En annan flicka från kennel Faraoland har också varit på utflykt!

Twinbellows African Peach

Ch Faraoland Nile Wild Ituri

Twinbellows African Peach, som i vanliga fall njuter av livet i Göteborg hos familjen Crusensten, har även hon varit på

vi började men med en viktig influens av Out Of Africa. Kan det bli bättre?! Absolut inte! Intresserade hör gärna av er
om ni vill veta mer om mitt intressanta val av avelsmaterial för min säsongs "Faraoland creation"!

Valpar från kennel Bokoto

Aloha skickar hälsningar!

Teazer's Star To Sugar Daddy

Twinkle - nybakad Nordisk Champion!

Ch Hazhart Star Surf
Hazhart Star Surf, Tw inkle, kan nu titulera sig S, N & DkUCh KBHV-04!
Efter att ha visat danskarna sina färdigheter i utställningsringen genom att bli BIR i
mycket hård konkurrens fick hon även en hedrande 3:dje plats i gruppfinalen. Vi vill även
passa på att gratulera Lucias barnbarn, PB's El Diablo till BIS-valp! Vi vill också tacka
Peter med familj för en underbar liten brindletik, även hon barnbarn till Lucia. PB's
Elinora samägs med kennel Suntribe's och kommer att leva sitt liv hos Carina och Mikael
Ingemarson i Mariestad. Foto på Elinora kommer inom kort.

Faraoland Viking Of Venture

PB's El Diablo

Viking visar sin vackra front.

Lucias barnbarn BIS-valp i Danmark.

BIR och BIM DKK Ballerup Int - Domare: Terry Thorn, England

Victory BIS-Junior!

Faraoland Victory And Freedom
Efter många fina placeringar i BIS-finaler så blev Victory nu BIS-Junior. Ett jättegrattis
till en överlycklig husse och matte!

Flickorna grattas till fina vinster i helgen!

Ch Hazhart Star Surf

Unique Creation Out Of Africa

Kaya-Kayenna

Ch Faraoland Nile Wild Kazizis dotter, Kaya-Kayenna, blev BIR-valp på Sofiero. Twinkle,
Ch Hazhart Star Surf blev BIM och Paris, Unique Creation Out Of Africa, blev tvåa bästa
tik, med certet. Grattis Sofie och tack för handlerhjälp!
Paris bror, Uncle Sam Out Of Africa, debuterade i ringarna med en fin tredje placering
bland hanarna. Grattis Anja!

Högbobruk - en riktig rysare med spänning och dramatik!

Ch Hazhart Star Surf
Efter en halsbrytande entré till Högbobruk så visade Twinkle att hon minsann inte går av
för hackor. Efter 10 tidigare cert, plus 1 norskt, så fick hon då nummer 11 och sin titel S
& NUCh Hazhart Star Surf. Inte nog med detta, hon vann gruppen också i hård
konkurrens!
Tack Patrik för proffsig handling och Tack till Jack och Roger som kunde härbärga Twinkle
över natten och ta henne till Högbo dagen efter där hon blev BIS-6.

Viking Of Venture!

Faraoland Viking Of Venture
Viking tog sitt första cert i Högbo. Grattis Patrik! Patrik blev även BIG-2 med sin vackra
Amstaff. Strålande!

Aloha vill gratulera sin far till hans 16 BIG-vinst!

Ch Grandquest Kazor's Motumbo Xequemate
Ch Grandquest Kazor's Motumbo Xequemate blev även Best In Show på denna
utställning. Stort Grattis till John Gaidos, kennel Teazer's.

Pojkarna från Faraolands W-kull har flyttat hemifrån!

Fler foto och stamtavla hittar ni här!

Vi har träffat Ninja!

Faraoland Voice Of The Voodoo
e. Ch Mandela Free Out Of Africa, u. Ch Faraoland Lucia Out Of Africa

GRATTIS Victory!

Faraoland Victory And Freedom
Lucias andra son grattas till Best In Show Valp-3 i Polen.

Vi gratulerar Twinkle till sitt norska cert!

Hazhart Star Surf
Tack Sofie och Yury!

Vi grattar även Viking till ännu en BIS-seger!

Faraoland Viking Of Venture
Tre BIS och tre handlers. Grattis till sista BIS'et Patrik!

Flash är nu Internationell Champion!

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita
Lucias son Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita är ny Internationell Champion.
Ett stort Grattis Flash till din nya titel!

Välkommen Aloha!

Teazer's Star To Sugar Daddy

Tack John Gaidos, kennel Teazer's, Hawaii, för denna underbara lilla basenjiflicka!
Ch Akuaba Scorcher

Ch Kazor's Posy For Dragnquest

Ch Arubmec's Jon Luke

Faraoland Viking Of Venture

Suntribe's Free N'Dark Obi-Wan

SKK Askersund
1 valpkl, hp, BIR-valp
Best In Show Valp

SKK Askersund
2 valpkl, hp

Ett stort Grattis till segern i Askersund!

Sternhimmels Ex Oriente Lux
Den mycket välgående, vackra Sternhimmels Ex Oriente Lux visades av den lika
välgående, vackra och skickliga handlern Nora Blomquist, Finland! Ekipaget var verkligen
en fröjd för ögat som vi önskar se mer av. Ett Jättegrattis till Roger Henningsson och
Jack Brander, stolta ägare till BIR-tiken!

Nya, unga handlers framgångsrika i Lilla Edet!

Twinbellow's African Peach & Ch Faraoland Esenjo Rafhael
En grupp basenjientusiaster visade på söndagen sina hundar på utställning i Lilla Edet.

handlers!

Still going strong!

Ch Hot Stuff
Out Of Africa

Ch Jungle Bell
Out Of Africa

Ett Jättegrattis till Stuff och Jungle till BIR- och BIM-veteran på franska Specialen i
Nantes. Hot Stuff, 12 år, är pappa till min L- och O-kull. Jungle Bell, 10 år, är mamma till
Mandela Free Out Of Africa, Nelson och farmor till vår Viking, Faraoland Viking Of
Venture.

Valparna har kommit!

Faraolands W-kull består av 4 hanar. Läs mer här!

Vi kan vi med!

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita
Flash springer inte bara till sig talrika titlar i utställningsringarna, här vinner han Derbyt 2004.

Faraoland Victory And Freedom
Victory blev BIS-3 valp på utställning i helgen.

Vilka flickor!

Ch M Wami's American Fortune Hunter o Faraoland Umbra Complete
Lucia bidrog till glädjen och framgången genom att hennes son Faraoland Viking Of
Venture blev BIS-valp med kritiken: "Masculine. Excellent angulation fore and after.
Good tailset and curl and reach of buttocks. Tight Feet. Good wrinkle. Well cushioned
muzzle. Neat hooded ears. Excellent movement, covered the ground very well. Tight,
oblique eye".
Lucias dotter Svea, Faraoland Toyou At Zordia, tog sitt tredje cert på Windsor och blev
därmed GBCh!!!

Ch Faraoland Toyou At Zordia

Faraoland Viking Of Venture

kunna se både mor och dotter i tävlan om 10+, fantastiskt eller hur?!

Ch Faraoland Nile Wild Djuliba

Kaya-Kayenna

En annan hund från oss som hade framgångar var Oman. Bästa valp 4-6 månader blev
dottern Kasenyi Kunya Af Oman och hancertet gick till Kasenyi Hombori Af Oman. Grattis
kennel Kasenyi!

Kasenyi Hombori Af Oman
Jag vill slutligen tacka alla som gjorde min helg i Kolmården så trevlig och oförglömlig. La
Familia, ni är fantastiska! En särskild liten person som strålade som den stjärna han är
var min lille Luxor! Tack familjen Myrsten för att ni älskar honom lika mycket som jag
gör. Luxors dotter Twinbellow's African Pearl blev för övrigt BIR-unghund så Luxors barn
håller ställningarna nu när han själv dragit sig tillbaka och lever lyxliv.

Ch Faraoland Luxor Out Of Africa

Viking härjar och erövrar!

Faraoland Viking Of Venture
BIS-3 Valp
Viking blev BIR- och BIS-3 valp i Avesta för domare Liz Cartledge, England och Kenneth
Edh, Sverige.
Vikings kritik: "7 month b/w beautiful puppy. Not putting a foot wrong and handled
superbly. Good head, well set ears. Made the most of himself with that swinging stride on

Den äldre generationen på Faraoland gör vågen!

Faraoland Viking Of Venture
BIS-3 Valp

Mwami och Kaya-Kayenna för tidigare nämnda resultat.
Jag är verkligen lyckligt lottad som kan njuta av dessa tre gamla damer. Tre gamla
godingar i 10+. Det ni! Attributen är kanske inte vad de varit men ni vet att för matte är
ni felfria och de vackraste som finns!

Ch Faraoland Nile Wild
Bambuti
Tingeling

Bokoto Nile Gosimer Glowlim
Mingeli

Ch Pulcinella Jaffa Juice
Jaffa

Äpplet faller inte långt.....Far och son i Vadstena!

Ch Mandela Free Out of Africa
BIS-3 Veteran

Faraoland Viking Of Venture
BIS-1 Valp

Även om jag själv inte hade möjlighet att uppleva far och son utan njöt av en fantastisk
resa med kära vänner, vackra hundar och 30-35 graders solsken i Paris så hade jag täta
rapporter från ringside. Det är inte alltid man kan njuta av en far och en son som är
veteran och valp. Det är lätt att vara vacker när man är son och det är fantastiskt att
vara vacker när man är veteran! Tack Sofie som verkligen är en tjej att lita på. Jag var
inte orolig en sekund för att inte mina hundar fick hundra procent av allt. Tack även till
Bettan som är en trogen vän och medhjälpare. Tack till Nelson för att du är en så
underbar hund med så otroligt mycket kvalitet. Det här är bara en av dina vackra barn
från Farao land-Suntribe.
Så till lilla Twinkle...Ett jättegrattis till din fina BIM-placering och ditt 10'nde cert.

Sommarhälsningar från Polen!

Faraoland Victory And Freedom
Här finns fler bilder på Victory och hans kompisar.

Viking har varit ute på nya bravader!

Faraoland Viking Of Venture
Denna gång blev resultatet Best In Show Valp. Grattis!

Dortmund, en kylig upplevelse maj 2004!

Ch Robert Redford Out Of Africa
Vår gullpojke Robert Redford var ute med tjejerna! Det resulterade i ytterligare en titel

för Bobby, Europa Sieger 2004. Han erövrade även sitt första tyska cert och blev BIM.
Lilla Tw inkle var också med och hon blev etta i en jättestor öppen klass och slutade tvåa
bästa tik, även hon med sitt första tyska cert. Vi vill också GRATULERA vår lilla Fraise
som blev BIR, hon heter egentligen Strawberry Fields Out Of Africa. En ny yngling på
utställningsarenan var stiliga Isimo Ti-N Abou Teka (Apu Peas And Mahony - Gisenyi TiN Abou Teka). Bobban var generös och gav honom Cacib'et som han själv inte behövde.
Som vanligt bjöds vi på förfriskning och tårta. Allt var mycket påkostat och trevligt. Jag
vill tacka mina medresenärer för en toppenhelg. Tack Bettan, Carina, Sofie, Tw inkle och
Bobban!

Flash är ny Ukrainsk Champion!

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita
Lucia son Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita blev BIR båda dagarna i Ukraina och
erövrade ytterligare två titlar, Ukrainsk Champion och Ukrainsk Vinnare 2004. Flash
vann sitt sjätte och sjunde Cacib på den här utställningen.

Vår lille gosse debuterade med storslam!

Faraoland Viking Of Venture
Vår lilla lakritskonfekt Viking of Venture (MultiC h Mandela Free Out Of Africa - MultiCh
Faraoland Lucia Out Of Africa) charmade till sig ett BIR och BIS-3 valp! Grattis till husse
Patrik Cederlöf och Tack till Sofie som visade Viking!
Pappa MultiCh Mandela Free Out Of Africa ville också briljera, som vanligt med
hårresande rörelser svepte han till sig ett BIS-3 (Veteran) även han. Lucia gör vågen för
maken och sonen!
Int CanCh NordV-03 SV-03 Robert Redford dammades ju av till Champion of Champion
och kommer nu att visas på en del utställningar i sommar. Han debuterade med ett
BIR.
Vår lilla gullegris Twinkle fick sitt 9 cert och BIM.

En annan debutant att gratulera var vår Omans son Hubbe från kennel Kasenyi som tog
sitt första cert på första utställningen för hans del. Även han gick upp i täten i final
ringen med ett BIS-2 (Unghund), proffsigt visad av Jack Brander. Ytterligare ett
barnbarn att gratulera var Haluzi som fick sitt första cert på SKK i Västerås dagen
innan. Stolt pappa är Ch Faraoland Esenjo Rafhael. Tack till alla för en jätte trevlig helg!
Viking hade jättekul med alla hundar och vänliga människor för att inte tala om alla
köttbullar och korvar..... Han hade egentligen bara ett bekymmer. Det går helt enkelt
inte att kissa i Köping! Detta fenomen går tyvärr i arv. När mormor Tingeling gick på
valpkurs fick vi alltid åka hem och kissa. Viking han kissade i bilburen på hemvägen,
gissa om det ångade innan vi fick sovtäcket bytt?! Det hade han klämt på länge!

Samtliga hundar på Faraoland striptestade - utan anmärkning!

Champions Of Champions 2004!

För er som går in på min sida och läser vill jag här försöka förmedla lite av den glädje
och fest som den här alldeles speciella kvällen bjöd på. För oss var inte själva tävlingen
så viktig och det finns bara en vinnare, i år en urläcker, kraftfull Great Japanese Dog
som med husse bjöd på show av allra högsta klass. Vilket ekipage! Väl värd att vara the
champion of champions! Vår representant gick naturligtvis inte av för hackor han heller
med Sofie Lönn och Patrik Cederlöf som trygga, proffsiga handlers. Han var kvällen till
ära uppklädd i guldlamérock som togs av när vi kom till Grand Hotells vestibul.Den
byttes då ut av guld glitter. Han väckte därmed den uppmärksamhet han förtjänar i sin

oförglömlig för mig. Tack kära vänner ! Kjell och P-Y Björklund-Näs, Jonas Rydberg,
Catarina Eriksson, Bettan Wennerbo, Carina Ingemarson, Sofie Lönn, Patrik Cederlöf
samt hela Farohundgänget med Madelene Lönn i spetsen och sist men inte minst min
vackre gosse Int, Can, S & NCh SV-03 NordV-03 Robert Redford out of Africa, son till
MultiCh EUW-99 EUS-99 EUS-00 Faraoland Luxor out of Afrika och barnbarn till
Tingleling, IntCh Faraoland Nile Wild Bambuti, som även hon tävlat på Champion of
Champions. Vad kan man säga mer än att stolt konstatera att "it really runs in the
family!"

Nelson Best In Show-2 Veteran!

Ch Mandela Free Out Of Africa
På påskutställningen i Stockholm blev Nelson, Ch Mandela Free Out Of Africa, BIR och
Bästa Veteran. Senare under eftermiddagen blev Nelson också BIS-2 Veteran. Grattis
också till Roots Out Of Africa och Luxors son Kasenyi Gambari Af Luxor som båda
erövrade sina championat!

Vi välkomnar två nya flickor till kennel Faraoland!

PB's Elinora, 6 veckor
Ch Akuaba Original Sin
Faraoland Tilly Trotter

Wordsworth Image Of Gossip, 13 veckor
Ch Wazazi Tunza Gossip
Ch Wazazi Image Of Love

Ny Championtitel till Lucias son!
Lucias son, Ch Farao land Thunderflash To Ribessita har erövrat ytterligare en titel till sin
digra meritlista, Vitrysk Champion! På denna utställningen vann Flash sitt femte Cacib

digra meritlista, Vitrysk Champion! På denna utställningen vann Flash sitt femte Cacib
och blev BIM.

Flash BIR och BIG-2 för svensk domare!

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita
Förra helgens utställning resulterade i BIR och BIG-2 för vår baltiska representant, Ch
Faraoland Thunderflash To Ribessita. Domare var Åke Cronander från Sverige!

Vi får så många fina foto....

...på Lucias son, Faraoland Victory And Freedom, i Polen att Vicky nu fått ett eget Fotoalbum.

Lucias son BIG-1 och Lettisk Vinnare 2004!

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita
Lucias son i Estland, Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita, blev i
helgen BIR, BIG-1 och Lettisk Vinnare 2004. Ett JÄTTEGRATTIS!
Föräldrar är Ringmaster Out Of Africa x Faraoland Lucia Out Of Africa.

Svea Best In Show i England!
Här startar Victory sitt sprinterlopp mot toppen!

Faraoland Toyou At Zordia

Faraoland Victory And Freedom

Victorys föräldrar är Ch Mandela Free Out Of Africa och Ch Faraoland Lucia Out Of Africa.
Här hittar Ni fler bilder på valparna ur V-kullen!

Nelson kom, såg och segrade!

MultiCh Mandela Free Out Of Africa
MultiCh Mandela Free Out Of Africa kom flygande från Paris till Arlanda. Meningen var att
han skulle få träffa två flickvänner och sedan åka hem igen. Nelson, han trivs så bra i
Sverige så han har beslutat sig för att vara kvar här. Han kommer därför under året att
ställas ut i veteranklass. Nelson tog alla med storm på första utställningen i Göteborg.
Han tog andan ur alla närvarande och slutade som Best In Show veteran. Han är alltså
Göteborgs representant till tävlingen Veteran of Veterans på Grand Hotell påsken 2005.
Jag vill naturligtvis tacka Sofie för fantastisk och proffsig handling! Sofie tog inte bara
hand om Nelson i utställningsringen utan även under natten på hotellet för tävlan dag
två. Gunnar och Tw inkle reste hem med Tw inkles sjunde cert i bagaget. Matte var
hemma hos resterande hundar men fick rapport hela vägen per telefon. Grattis även till
Ch Faraoland Nile Wild Nimbas dotter Ch M Wami's Ehioze som inte bara blev BIR utan
även BIG-1. Nimbas son, M Wami's Artful Dodger From America, fick sitt första cert och
BIM.
Tack till alla som höll på Nelson och för alla gratulationer!

Viking - vårt nya hopp för framtiden!

Faraoland Viking Of Venture
ägare: Helena Strömbert & Patrik Cederlöf

Se fler bilder på Viking här!
Vi hoppas att lille Viking får samma fantastiska kometkarriär som båda föräldrarna haft.
Med sina stabila och milda temperament har de båda med lätthet anpassat sig till
kändislivet och lagt världens utställningsarenor under fötterna.
Pappa Nelson var hela tiden ämnad att svepa golvet med och det har han verkligen gjort
med råge! Att njuta av Nelson i en gruppring, det tar andan ur en! Tack för alla suveräna
uppvisningar. Vi börjar nu din veterankarriär och önskar dig lycka till!
Mamma Lucia var i början mest med på resor som sällskap till någon annan men hon
visade snabbt att hon var en ljusdrottning att räkna med även i de större
sammanhangen.

Mandela Free Out Of Africa
Internationell Champion
Nordisk Champion
VDH Champion
TyskClub Champion
Canadensisk Champion
Dansk Champion
Spansk Champion
Estländsk Champion
Finsk Champion
Fransk Champion
Gibraltisk Champion
Holländsk Champion
Israelisk Champion
Italiensk Champion
Litauisk Champion

Faraoland Lucia Out Of Africa
Internationell Champion
Nordisk Champion
Svensk Champion
Dansk Champion
Norsk Champion
Luxembourg Champion
Tysk Champion
TyskClub Champion
Svensk Vinnare-99
Europa Siegerin-01

Ett JÄTTEGRATTIS till Blixten!

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita

Vår uppfödning, Lucias son, Ch Farao land Thunderflash To Ribessita blev
BIR och BIG-4 på utställningen i Jöhvi, Estland. Nu kan Flash titulera sig:
Lithuanian Junior Winner 03
Vilnius Junior Winner 03
Vilnius Winner 03
Lathvia Junior Winner 03
Estonia Junior Winner 03
Estonia Junior Champion 03
Lathvia Junior Champion 03
Lithuanian Junior Champion 03
Baltic Junior Champion 03
Estonia Champion
Lithuanian Champion
Lathvia Champion
Baltic Champion
Russian Champion

Nelsons och Lucias valpar har flyttat hemifrån!

Nu är det dags för våra valpar ur Faraolands V-kull att flytta till sina familjer.
Vi önskar er alla LYCKA TILL!

Nya foto på två av våra uppfödda hanar!

Faraoland Uncrowned Ruler

Faraoland Stand And Deliver

Vi firar vår Jaffa som fyller 14 år idag!

Ch Pulcinella Jaffa Juice

Jaffa kom till oss
på kennel
Faraoland när hon
var 12 år för att
tillbringa sitt liv i
lyx och flärd.
Nu har Jaffa
hunnit bli 14 år
gammal och det
firar vi med stort
tårtkalas här i
Mjölby!

Robert Redford är inbjuden till Champions of Champions!

Ch Robert Redford Out Of Africa
År 2003 var ett fantastiskt framgångsrikt år för Robert Redford Out Of Africa. I brevlådan
kom det nyligen en inbjudan till årets upplaga av Champions of Champions. Det firar firar
vi så klart med champagne!

VIKTIG INFORMATION!
En länk som alla bör se!

Jag kommer att vara Nordens representant for rescue-organisationen "Basenjis In Not".
Vi är ett gäng med Erika Heilmann i spetsen som kommer att ha ett nätverk för att
hundar, och då speciellt basenjis, som inte har det lika lyxigt som våra små älsklingar

Denna Dalmatinertiken var så långt gången i sin
dräktighet att hon födde sina valpar i Erikas bil på
vägen hem från Bratislava. Vid detta tillfälle stuvade
Erika in inte mindre än 20 hundar, bla en liten
toyhund som vid 5 veckors ålder övergivits utanför en
restaurang.
Alla de här hundarna är nu i sina nya hem med sina
nya ägare som verkligen älskar dem!
Erika Heilmann tillsammans med en Bullterrier som hämtats från ett djuruppsamlingshem i Frankrike.

