Mamma Lucia firar Stora Stockholm med "hela" sin familj (nästan)!

Här ser vi IntCh Faraoland Thunderflash från Lucias första kull med Ringmaster Out Of
Africa, Ruben, Kenzo och Sally från hennes sista kull med Ch Mutabaruga's Desmond
Dekker och så Ch Viking Of Venture från mellankullen efter Ch Mandela Free Out Of Africa
och så hon själv, mamma Lucia.

En julsaga från Vallentuna och Paris!

I år kommer tomten med något alldeles speciellt. Välkomna lilla BUBULINA BASTA och
lilla ARMY OF LOVE LOANGO! Jag vill sända ett varmt tack till Grazyna och Andrzej för
att ni är så underbart goda vänner! Tack för att ni tog hand om Viking i somras och Tack
för att ni haft hand om Bubulina och för att jag får möjlighet att deläga Army med er. It is
Faaantastic! Jag vill även rikta ett varmt tack till Janusz Opara för att du tog dig tid och
valde ut Bubulina till mig! Tack även till Gunnar som gett mig en så underbar julklapp som
Bubulina.

Helsingfors 2-dagars, Finsk- och Nordisk Vinnarutställning 2005!

Faraoland Xcuse Me Desmond
Vår juniorhane Ruben, Farao land Xcuse Me Desmond tog två juniorvinnartitlar, Finsk- och
Nordisk Juniorvinnare 2005. Han erhöll även sitt femte och sjätte cert! proffsigt visad av
Sofie Lönn och ägaren Nora Lindqvist. I och med detta blev Ruben bjuden till Crufts. Lucia
har nu 6 av sina barn kvalificerade till denna prestigefyllda utställning. Jag vill även passa
på att gratulera Sofies faraohund Vega till BIM och Nordisk Vinnare 2005 .

And the winner is...

Årets Faraoland-Lucia
Ch Faraoland Lucia Out Of Africa

Lucia - Ch Faraoland Lucia Out Of Africa
Stjärngosse - Faraoland Xcellent Example

Årets Juniorhandler 2005!

Vi vill skicka stora GRATTIS-kramar till Ellinor Bååth som vann Bästa Juniorhandler och en biljett till
Crufts 2006! Vilken seger!!! Ellinor har mycket proffsigt hjälpt oss på kennel Faraoland och det hoppas
vi har gett mersmak till nästa år. Tack Ellinor!

Julhälsningar från Max och Zinnia!

Faraoland Trademark To Terrarust

Faraoland Saga Zinnobia

Zinnia och kompisen Wilma

Visserligen en afrikan, men idag en svensk VIKING!!!!!

SV-05 Ch Faraoland Viking Of Venture
(Ch Mandela Free Out Of Africa - SV-99 EuV-01 Ch Faraoland Lucia Out Of Africa)
Grattis Patrik Cederlöf!
Stora Stockholm är ju den utställning som kröner hundsportens största stjärnor. Den
avslutar ett års arbete som för många krävt mycket energi och tävlingsanda. Bettan,
kennel Suntribe, och jag spenderade både lördag och söndag på utställningen. Våra ryska
vänner var ju här för första gången med hund. En staffordshire bullterrier som skulle tävla
med 78 andra av samma ras. Han kom tvåa i öppen klass och det var ju en hedervärd
placering. Grupp 3 gick på lördagen så därför var vi där redan då. Väl på hotellet så
sammanstrålade Europa. Vid middagsbordet fanns vänner från Frankrike, Finland, Ryssland
och Sverige. Det var ett fasligt kacklande vid bordet så till slut frågade kyparen om det
möjligen fanns någon som kunde prata svenska. Han hade nog lite svårt med den breda
östgötskan!!!! På utställningsdagen så hade Rickard och Sally (Xtreme Exotica) lovat att ta
med sig Viking och Lucia + två smörgåstårtor. När vi kom till Mässan så var de redan på
plats! Vilken service!!!!!!!! Tusen tack Rickard, du är en riktig toppenkille!!!! Domaren i år
var från Frankrike och det är ju alltid roligt att ställa ut för domare som aldrig varit här och
sett våra hundar förut. Segrande ur striden kom Faraoland Viking of Venture som blev
champion på dagen och Svensk vinnare 2005. BIM gick till vår stora glädje också till en
hund med anor från Faraoland, nämligen Naranjas egenuppfödda Kaya-Kayenna. Hon är
ett barnbarn till Mingeli som just nu är strängt upptagen med att förbereda sin 15-årsdag
som är nära förestående. Nu vet vi att Naranja inte bara är världens bästa webmaster och
valpköpare utan även en kunnig uppfödare! (på delad första plats med Bettan förstås.
Kaya-Kayenna kan nu även hon titulera sig Svensk vinnare 2005. Båda blev med detta
kvalificerade till Crufts och så blev också Lucias barn Kenzo och Sally som vann sina
juniorklasser. En annan hund som visade framfötterna denna dag var Ch Robert Redfords
son Malte som i hård konkurrens blev tvåa i juniorklass, Grattis Sara (träning ger
färdighet). Lucia blev BIR-veteran och en annan släkting, Ch Le-Cardinal, blev BIM. Grattis
Brigitta! Lucia hade också två söner från våra grannländer här på besök. Ruben och Flash,
Finland och Estland. De föll inte domaren på läppen riktigt men vi på Faraoland anser att ni
är lika tjusiga som de som just denna dag hade turen med sig. Det var naturligtvis
underbart att se Flash igen efter så lång tid. Han var en mysig, trevlig kille men han gillar
inte karlar med after shave det är fullt klart. Lucia tävlade med en avelsgrupp och den fick
Hp och blev bästa grupp. Faraoland vann även bästa uppfödargrupp. I finalerna måste jag
ge Sofie en extra eloge för hon är verkligen ett proffs och en duktig organisatör. Vi hade
aldrig klarat detta utan dig.
Det var 10 år sedan på dagen som vår nu 13-årige Hot Stuff blev etta i gruppen på Hund95! Så att Viking hamnade så högt på prispallen var för oss extra känslosamt. Vilken hund
han är Hot Stuff, återigen fick vi se hans verkliga styrka nämligen en i raden av fantastisk
avkomma. Stuffe-Muffe, det finns ingen som du!
Uppfödargruppen från Faraoland bestod av en mor med sina tre barn, alla barn och
barnbarn till Hot Stuff. Gruppen var mycket homogen och elegant och placeringen blev
BIS-4 av 69 grupper! Det var en av Faraolands finaste vinster som visar att hårt arbete
och framåtanda ger resultat. Jag vill sluta med att tacka alla som gjort denna helg till
ett underbart minne som man kan tänka tillbaka på med sådan glädje och stolthet när man
nu kommer att vara upptagen i valplådan och med julklappsutdelning och julmatsätande.
Det sistnämnda kommer Lucia verkligen at ta fasta på för nu är äntligen hennes 12
fastemånader över!

Kennel Faraoland, BIS-4 på Stora Stockholm 2005

Vem blir årets Faraoland-Lucia?

Var med och rösta på årets Farao land-Lucia. Titta noga på dessa skönheter och välj ut din
favorit. Rösta sedan fram årets Lucia genom att maila till: warmaster@telia.com.

Röstningsresultatet kommer att meddelas den 13 december. Bland de som röstat på
vinnaren kommer en röst att dras och den kommer att vinna en liten basenjipryl. Så kom
igen, RÖSTA!

Våra stjärngossar i år är Viking, Stuff och Bobban + 16-åriga kissen Sigfried som trots en
traumatisk operation (ni vet var) för många år sedan fortfarande räknar sig som gosse.

Nelsons dotter BIS-3 Valp!

Bunda La Noti Loango
Lilla Bunda La Noti Loango (e. Ch Mandela Free Out Of Africa, u. Ch Chattanooga Choo
Choo Ypsylon), Cherry, vann i helgen BIS-3 valp på nationella utställningen i Charkiev,
Ukraina. Grattis till ägaren och Grattis till uppfödarna Grazyna och Andrej Kramarow,
kennel Loango.

Zulu BIR på första utställningen!

Faraoland Saga Zulu
Faraoland Saga Zulu (e. Ch Faraoland Nile Wild Nebukadnessar, u. Saga Out Of Africa),
25%-ig nyafrikan, startade sin utställningskarriär med bravur. BIR på första
valputtsällningen endast 5 månader gammal. Kan det bli bättre? Jag vill gratulera Liz på
kennel Kincha's som 'r matte till Zulu. JÄTTE Grattis!

Vår vackre veteran!

Ch Terrarust Remote Control
Vår vackre veteran Hawkeye vann BIR-Veteran både på specialen i USA och Kanada. Vi
äger visserligen bara några frusna strån med sperma efter honom, men vi tycker ändå att
han känns som vår. Grattis Terray och Hawkeye!

Växjö i höstrusk!

Faraoland Viking Of Venture
Vi vill gratulera BIR, BIG-4 till Hiro och Birgitta samt BIM till Chika och Mia. Grattis även till
certvinnarna, vår egen Viking som därmed tog sitt 11 cert och till Mingelis barnbarn Tindra
som tog sitt andra cert. Grattis Liz! Jag vill tacka mina juniorer med ägare som stannade
så att vi kunde tävla med en uppfödargrupp. Grattis också till era hedervärda placeringar
med ck'n. Bra jobbat! Jag vill tacka alla mina handlers, som vanligt gjorde ni ett
toppenjobb.

En hälsning från familjen Ekholm!

Teazer's Aloha To Faraoland & Ch Mandela Free Out Of Africa
Denna fantastiska familj har återigen öppnat sitt hem för två basenjis som ville flytta
hemifrån, Teazer's Aloha To Faraoland och Ch Mandela Free Out Of Africa, Aloha och
Nelson. Tidigare har familjen haft Ch Imagine Out Of Africa, Lennon.

Heja Ruben och Nora!

Faraoland Xcuse Me Desmond
I helgen har det varit dubbelutställning i Finland och Faraolands färger försvarades åter
igen av Ruben och Nora, vår flagga har vajat på topp båda dagarna. Första dagen BIR och
BIG-3 och andra dagen BIR och BIG-4. Ruben tog därmed även två cert och nu
sammanlagt fyra stycken. Grattis till de båda tikarna, Afrikenji Hot Summabreeze och
Bulldobas Kito Kibibi, som blev BIM vars en dag. Vi är djupt rörda och tacksamma och
sänder inte bara tack till Nora som sköter Ruben så fint både hemma och i
utställningsringarna utan även förstås till vår egen lilla ljusglimt mamma Lucia samt
Rubens pappa Desmond och hans uppfödare Noel och Rainer. Tack! Utan er hade detta
inte varit möjligt!

BIR - Faraoland Excuse Me Desmond (hö)
BIM - Afrikenji Hot Summabreeze (vä)

BIR - Faraoland Excuse Me Desmond (hö)
BIM - Bulldobas Kito Kibibi (vä)

Hälsningar från När och Fjärran!

Faraoland Trademark To Terrarust
Vi har fått en hälsning från Max i Kanada där han lever ett lyckligt liv med många andra basenjis.
Om ni vill se fler bilder på Max och hans kompisar klicka här!

Ch Magic Potion Out Of Africa
Magic skickar hälsningar från Norrköping där hon bor med sina ägare Stanja och Bosse.
Magic vill också skicka gratulationer till sin son Ch Singing In The Rain Out Of Africa,
Sing, som blev BIR med cert och cacib i Rostock, Tyskland.

Saga Out Of Africa
Även Saga har skickat en hälsning från Göteborg där hon numera bor tillsammans med Sofi och Andreas.
Fler bilder ifrån Sagas skogspromenader och mysbilder under filten hittar ni här!

Vivre Vivien Out Of Africa
Ytterligare en hälsning och denna gången från Lisa som bor tillsammans
med Therese Forslund, basenjikompisen Otis och två katter.

Kenzo BIS i Örebro!

Faraoland Xcellent Example

I helgen var det inofficiell utställning i Örebro. Tre grabbar kom till start, segrare blev
Faraoland Xcellent Example. Kenzo blev inte bara BIR utan även BIG-1 och BIS! Grattis till
Cilla och Bruno i Norrköping!

Ruben i Uleåborg!

En hösthälsning
Faraolandfrån
XcuseMariestad
Me Desmondoch Olga!

Faraoland Yabbadabbado
Olga är efter Ch Faraoland Nile Wild Ituri och Tw inbellow's African Peach.

Åter en framgångsrik helg för Lucias grabbar!

Ch Faraoland Victory And Freedom

Faraoland Xcellent Example

Lucia gratulerar Victory, Ch Faraoland Victory And Freedom, till BIM på Polska Specialen
2005 och Kenzo, Faraoland Xcellent Example, till BIR och BIS-3 Valp i Norrköping. Tingeling
vill även gratulera sin dotter Kizzy, Ch Faraoland Nile Wild Juddah, till BIS-veteran på
samma utställning.

Ch Faraoland Nile Wild Juddah

Vilken helg för Lucia!

PolCh PolJunCh PolJunW-04 RusJunW-04 RusW-04
Faraoland Victory And Freedom
Lucia gratulerar två av sina söner, Victory till sin polska championtitel samt BIR i Polen och

Faraoland Xcuse Me Desmond

Fler gratulationer!

Kaya-Kayenna
Mingeli vill även hon gratulera sitt barnbarn Kaya-Kayenna till BIM, med cert, på Sofiero!

Ch Faraoland Nile Wild Juddah

Tingeling kommer med en gammal grattishälsning till dottern Ch Faraoland Nile Wild Juddah
som blev BIS-veteran i Borås i somras medan hon själv aktivt deltog i årets Special. Grattis
Kizzy!

En hälsning från Zulu i Oxie!

Faraoland Saga Zulu

Två stolta mormödrar!

Denna helg gick resan till Öland och utställningen där. Alla basenjisar var som vanligt med i bilen
för att heja på släkten. På den här utställningen var det verkligen TJOCKA släkten för nästan alla
var släkt med någon av våra hundar. Mingeli och Tingeling var spända på hur det skulle gå för
deras barnbarn och de kunde nöjda konstatera att på segrarplatserna stod ett av var. Viking blev
BIR och han är ju Tingelings barnbarn. Kenya blev BIM och hon är Mingelis barnbarn. Viking
placerade sig i gruppen och även denna gång föredrog han en gul rosett som matchar hans
svarta päls så bra. Mamma Lucia kom tvåa bästa tik och blev bästa veteran. Fnys, tyckte 4 andra
veteranerna som var med i bilen -"Vilken bedrift när det bara var en veteran där"! Vädret var
soligt och fint och sällskapet var trevligt, med andra ord ytterligare en trevlig sommrig helg att
minnas senare när vi kurar i vinterkylan.

Faraoland Viking Of Venture

Kaya-Kayenna

Öland var inte enda stället där det hände trevliga ting. Vi vill även gratulera två andra vinnare,
Sofie och Vega till BIG i Högbo samt Nora och Ruben till BIR-valp i Finland. Hela 9 valpar tävlade
om bästa valp och Ruben kom segrande ur den striden. GRATTIS! från oss på Faraoland!

Seger till skönheten och odjuret! Fel, odågan!

Faraoland Viking Of Venture & Ch Faraoland Lucia Out Of Africa
Jag vill börja med att tacka alla medtävlande för god kamp och trevligt umgänge. Tack Mia
för glass och hjortronsylt! Smaskens! Dagen började tidigt för oss, vi åkte från hemmet
04.30. Vi hade det bästa av ressällskap med oss Bettan och Anton + hundra snittar från
stadshotellet i Motala! Väl framme i Täby så blev dagens utställning en rafflande omgång.
Segrande ur striden kom Faraoland Viking of Venture, BIR, med mamma Lucia hack i häl och
BIM. En annan tik som visade sig på styva linan denna dag var Paris med ömsom Madelene
och Sofie som handlers. Hon slutade som tvåa bästa tik med cert. Det var hennes femte!
Inte dåligt för en kvartsafrikan. Mamma Saga och pappa Bobban gratulerar.
Veteranerna var som vanligt väl representerade och av högsta kvalitet. Vi gratulerar Fagus
till BIM-veteran och vill även passa på att ge allas vår Anton en eloge - Väl kämpat! Det är
fantastiskt att se honom i så god form med snart 11 år på nacken! Detta beror säkert på att
han har ny flickvän. Han has dumpat mamman för dottern och hans ömma lågor är nu helt
inriktade på Lucia. Hon tackar för fästmansgåvan!
Valparna denna dag skulle dömas av Kenneth Edh i en annan ring. Fem valpar kom till start
och segrande ur den striden kom Kenzo, Faraoland Xcellent Example, även han en son till
Lucia. GRATTIS!

Faraoland Xcellent Example

Norrköping 2005!

Faraoland Xcuse Me Desmond
I Norrköping så var det återigen Ruben som blev BIR-valp och sedan BIG-4 Valp. Viking blev
BIR och slutade sedan som BIG-3. Han är förtjust i gult och det passar ju så bra till hans
svarta päls, hihi.

Faraoland Viking Of Venture
Lucia slutade som 4:a bästa tik och BIM-veteran och hon gratulerar sin vapendragare Anton
till BIR- och BIG-3 veteran. Grattis också till Kenzos och Princess' hedrande andraplatser
med hederspris i valpklassen. Vi vill även gratulera Liz till första certet på Pepzi och Yularagänget till BIM med Itichika. Tack Sofie och Nora för handlerhjälp och Tack alla för en trevlig
dag.

Ch Liljeborg's Chanton Of Imagine & Ch Faraoland Lucia Out Of Africa

Vega Best In Show i Askersund!

Ch Enigma Surprise Me
Två skönheter tog hem hela potten i Askersund.
GRATTIS Sofie och Vega!!!

Ronneby 2005!

Ch Faraoland Nile Wild Kazizi

Faraoland Xcuse Me Desmond

Att försvara Faraolands färger på denna utställning var Ruben med BIR-valp och Jaffa, Ch
Faraoland Nile Wild Kazizi, med BIR- och BIS-5 Veteran. Grattis till Nora Lindqvist och
Naranja Persson.
Lille Zulu, Faraoland Saga Zulu, var med på resan till Ronneby och skall nu skämmas bort på
kennel Kinchas av flickorna Lina, Kamili och Liz. Vi önskar er lycka till!

Faraoland Saga Zulu

Askersund 2005!

Faraoland Xcellent Example

Faraoland Viking Of Venture

Faraoland skördar ytterligare framgångar!

Ch Faraoland Umbra Complete
Ny svensk champion, Faraoland Umbra Complete!
JÄTTEGRATTIS!!! till familjen Holmberg
Askersund blev en blöt historia men ändå en glad och trevlig dag med många vänner. Jag
vill ge alla basenjisar som var där en riktig eloge för ert tålamod och fighting spirit i regnet!
Bra Jobbat av ALLA! Farao land hade verkligen en heldag med resultat Storslam! Vi började
med Lucias små pojkar Ruben och Kenzo. Denna dag var det Kenzo, Faraoland Xcellent
Example, som kom segrande ur striden och blev BIR-valp utav 5 hanar och en tikvalp.
Ruben, Farao land Xcuse Me Desmond, kom på hedrande andra plats. Tre av valparna fick
hederspris, Kenzo, Ruben och Lucky Swedes Gold Danity, grattis. De vuxna hundarna
bedömdes i hällande regn. Segrande ur den striden kom storebror Viking of Venture och
BIM, med svenskt championat blev Faraoland Umbra Complete.
Lucia kom trea bästa tik från veteranklass och slutade som BIM-veteran. Hon gratulerar
BIR-veteranen Fagus. Viking kom på en hedrande reservplats i gruppen och han vill
gratulera sin bästa kompis VEGA till ytterligare en BIG-1!!! Grattis Vega och Sofie!
Vi vill även Gratta lilla Princess, Faraoland Xperience to Suntribe, som blev BIM-valp i
Stenstavik i helgen. Grattis Bettan Wennerbo.

Tre generationer på våt väg!

Hot Stuff Out Of Africa, 12,5 år
Faraoland Lucia Out Of Africa, 7,5 år
Faraoland Xcuse Me Desmond, 7,5 månader

Sommarbild från onsdagarnas valpträning på Hembygdsgården i Mjölby!

Faraoland X-valpar med ägare

Ransäter 2005!

Faraoland Xcuse Me Desmond
I Ransäter blev Ruben, Faraoland Xcuse Me Desmond, åter BIR-valp. Ruben placerade sig
sedan som BIS-3 Valp. Grattis till Nora Lindqvist, Finland. Lucia, Ch Faraoland Lucia Out Of
Africa blev BIM-veteran.

Finska Specialen 2005!

Faraoland Xcuse Me Desmond
Best In Show Valp SKK Västerås

bästa tik med cert och ny titel Finsk Champion! Viking kom trea i sin klass då han beslutade
sig för att bjuda den finska publiken på lite kända pajaskonster a' la allas vår svenska Viking
of Venture! Jag vill här passa på att Gratulera alla vinnare och tacka för en trevlig
utställning.

Ch Hazhart Star Surf
3:a Bästa Tik
Ny Finsk Champion!

Faraoland Xcuse Me Desmond
Best In Show Valp

Svenska Basenji Specialen 2005!

Den här vackra gruppen av svarta basenjis visades i ringen utom tävlan.
Detta eftersom domaren fött upp avelsdjuret och därför inte ville döma gruppen.
Vi gratulerar naturligtvis Ch Wazazi Grand Crusader för vackraste grupp!

Faraoland Yippie Loka
5:a Bästa Tikvalp 6-9 mån

Teazer's Aloha To Faraoland
5:a Bästa Tik

Bokoto Nile Gosimer Glowlim
Bästa Öron

Faraoland Lucia Out Of Africa
3:a Bästa Veterantik

Jag vill börja med att tacka alla funktionärer och hela utställningskommittén för allt jobb ni lade ner för
att göra den här specialen till en succé och ett oförglömligt minne för oss alla. Temat i år var franskt med
flaggor och blommor i franska färger, fransk dragspelsmusik ljöd över nejden vid ankomsten där duktiga
barn dukat upp med kaffe till alla som ville ha. En inbjudande "banner" med texten Bienvenue och
springande basenjis vajade i vinden och allt påminde om en riktig sommarfest. Resultatlista och foton
finns på SBS hemsida för de som inte var där.
Efter utställningen så bjöds det till en fantastisk galakväll. Tre can-can flickor, 4-benta sådana, dansade in
i takt till champagnegaloppen så underkjolarna och fjäderboorna vajade precis som på Moulin Rouge i
självaste Paris. Det var upptakten till ett riktigt franskt spektakel med sångerskan Karin Westberg som
huvudattraktion. Vår planerade BIS-parad kom av sig lite eftersom så många tidigare BIS-finalister valde
att tacka nej till vår inbjudan och därmed möjlighet att åter få visa upp sig. Paraden gjordes därför om till
en tävling där vi alla fick gissa vem som vann när, var och för vem. I katalogen hade vi smugit in alla BIS
vinnande hundar så man hade en möjlighet att "läsa på" under dagen.
Liz Stark hade ordnat med ett mycket roligt sätt att dela ut kvällens domargåvor där det bjöds på tvåbent
manlig striptease! Vår vice ordförande delade sedan ut gåvorna på ett mera högtidligt och traditionellt
sätt. Kvällen avslutades så med en Out of Africa-parad med Helmut Lotti sjungande samma musik, just
Out of Africa. Alla hundar kom värdigt och stolt uppspringande på scenen vilket rörde vår domare till tårar
och han omfamnade alla storgråtande! Mycket känslor och också mycket glädje. Tack alla för en
dundersuccé och brakfest!
Jag vill även tacka mina handlers som gjorde ett JÄTTE-jobb med mina hundar under hela helgen. Tack
till Nora Lindqvist, Bettan Wennerbo, Jack Brander, Andrezj Kramarow (första gången jag haft en handler
klädd i Versace från topp till tå, wow!) och Evelina Stark. Sist men inte minst vill jag tacka mina basenjis
som alltid ställer upp för mig och gör sitt allra bästa!

Ch Faraoland Nile Wild Bambuti
Tingeling som can can-flicka (t.v) och iklädd nytt, fint halsband i Faraolands färger inför BISparaden.

Viking kom hem i triumf, BIS 2005!

Faraoland Viking Of Venture

Faraoland Viking Of Venture vann även Bästa rörelser. Viking vill gratulera BIM, From Pb's
Dancing Queen, som också vann Bästa huvud plus alla andra vinnare samt tacka för alla
lyckönskningar och gratulationer.

Jaffa är fortfarande "on the go", hela vägen till Norge och BIM'et på Specialen!

Ch Faraoland Nile Wild Kazizi
Jaffa, Ch Farao land Nile Wild Kazizi, har varit i Norge för första gången och vilken gång det
var! Från veteranklass visade hon alla yngre förmågor att hon fortfarande är att räkna med i
utställningsringarna. I hällande ösregn valde årets specialdomare, Mr. Marvin Wallis, Zande
Basenjis, ut Jaffa som bästa tik i ett ovanligt stort deltagarantal. En ny norsk championtitel
blev det också! Mamma Mingeli gör vågen här hemma i Mjölby för sin dotter som bara tycks
bli bättre och bättre med åren, men vi vet ju att fina årgångsviner är dyrbara...

Faraoland Xcuse Me Desmond BIR och BIG-2 Valp!

Faraoland Xcuse me Desmond
Ruben blev BIR-valp i hård konkurrens bland 13 finska valpar. Grattis även till Rubens syster
Extra, Farao land Xtravaganza, som blev BIR-valp i Vänersborg. Stort Grattis till er båda!

Faraoland Yam-Yam 4 månader!

Med dessa fina bilder har lilla Yam-Yam vunnit en fototävling. Visst är hon en värdig
fotomodell!!

Nya bilder på Kenzo och Loka!

Faraoland Xcellent Example

Faraoland Yippie Loka

Bilderna är tagna i samband med valpträning i Mjölby.

IT IS DIFFICULT TO SURPRICE ME...
...and this was not a big surprice just a question of when!

BIS-Winner, EUW-2005
Ch Enigma Surprice Me
Tulln Europa Sieger Show 2005
GRATTIS!

Lilla Loka i maj 2005!

Faraoland Yippie Loka
Loka är efter Ch Farao land Nile Wild Ituri och Tw inbellow's African Peach.

Helgens vinnare - mor och son!

MultiCh Faraoland Lucia Out Of Africa
MultiCh Faraoland Lucia Out Of Africa knep åter igen ett BIR från veteranklass och blev den
här gången även 3:a i gruppen. Hennes son JunCh Faraoland Victory And Freedom var inte
sämre han, BIR och BIG-3. Grattis till detta och grattis även till BIM-hunden i Norrköping,
Ch Shahrans Haluzi, son till Ch Faraoland Esenjo Rafhael och till cert-vinnarna Unique
Creation Out Of Africa och Karakush Ruff Diamond. Ett Jättegrattis även till Vega, Ch Enigma
Surprice Me, som tog hela utställningen med storm och vann grupp-5. Tack för en trevlig
utställningsdag för trots regnet så var humöret på topp hos alla.

Vega o Lucia

Lucia o Sofie

Stolta föräldrar gratulerar sina barn efter helgens vinstregn!
Mingeli vill gratta sin flicka som visar att hon verkligen är "on the go"!

Ch Faraoland Nile Wild Kazizi
Ch Faraoland Nile Wild Kazizi, Jaffa, med matte Naranja Persson gratuleras till fina
placeringar i Hässleholm. Bästa Tik, BIM samt BIR-veteran ena dagen och BIR- och BISveteran den andra.

Magic vill inte vara sämre utan hon gratulerar sin son Sing till championatet!

Småttingarna har varit ute och prövat lyckan, två av Lucias barn har kammat hem BIS-vinster i helgen!
Ch Singing In The Rain Out Of Africa

Faraoland Xperience To Suntribe

Faraoland Xcellent Example

Faraoland Xperience To Suntribe, Sessan, blev Klubbmästare i Lydnad (valpklass) och
brorsan Faraoland Xcellent Example, Kenzo, blev Best In Show Valp på utställning i
Katrineholm.

Saga och Bobban vill även de gratulera sin flicka till BIR och tredje certet!

Unique Creation Out Of Africa
På utställningen i So llefteå blev Unique Creation Out Of Africa, Paris, BIR och fick sitt tredje
cert.

En pingsthelg med lycka och framgång!

Pingsten blev en försommarhelg där våra tvåbenta vänner dominerade firandet. Vi vill önska
Jack och Roger LYCKA TILL! i framtiden. Samtidigt vill vi tacka för ett trevlig bröllop.

Faraoland Xcellent Example
På den fyrbenta fronten gratulerar vi Kenzo till BIR och BIS-4 på Klubbarps inofficiella
utställning den 14 maj.

En vårhälsning från Wille i Motala!

Faraoland Well Done
Wille är efter Shadows On The Grass Out Of Africa (bri) och Faraoland Nile Wild Qena (tri).
Ägare: E. Wennerbo och J. Niklasson.

Lucia vill Gratulera Desmond till hans championat!

Far och son
Ch Mutabaruga Desmond Dekker o Faraoland Xcuse Me Desmond

Nya foto på Ruben, 5 månader!

Faraoland Xcuse Me Desmond

Vi Gratulerar JOSH!

Karakush Ruff Diamond
Vi gör vågen och gratulerar Josh och hans ägare Jack Brander och Roger Henningsson till
Best In Show i Skara. Vilken debut! Josh kommer från kennel Karakush i Australien.

Skara 2005!

BIR - Ribessita Pearl Of Alhena

(Ch Roxy Rocket Out Of Africa - Ch Pearly Gates Out Of Africa)

BIM - Faraoland Viking Of Venture
(Ch Mandela Free Out Of Africa - Ch Farao land Lucia Out Of Africa)
Våren kom av sig i Skara och man kunde konstatera att än är det vinter och... Man önskade
att vantarna och ylletröjan hade varit med. Basenji skulle, som tur var, bedömas inomhus
och där var det varmt och skönt.
Skara blev en riktig Out Of Africa - Faraoland dag. Det är roligt att se en del debutanter i
ringen och inte bara gamla "ringrävar". Vår egen lilla Ninja, Faraoland Vo ice Of The Voodoo,
var på utställning för första gången och placerad sig tvåa i sin klass, med Ck, och blev sedan
4:a bästa tik. Vi är jättestolta och glada över det! Att sedan lilla Maybe, Ribessita Pearl Of
Alhena, import från Estland, (Robert Redfords brorsdotter och Magic Potions barnbarn)
skulle gå i topp och bli BIR var ju verkligen jätteroligt och vi bugar och grattar Tuija och
Mats Ydhag!
Viking uppförde sig en aning mer vuxet och knep sitt fjärde cert och blev bästa hane. Våra
två "ringrävar" championhanen Raffe, Ch Faraoland Esenjo Rafhael (S & AmCh Akuaba The
Cat's Pajamas - Ch Nectar Suprem Out Of Africa) och Ch Farao land Lucia Out Of Africa (Ch
Hot Stuff Out Of Africa - Ch Farao land Nile Wild Bambuti) var ensamma i sina klasser men
gjorde sin insats i kennel Faraolands uppfödargrupp, som valde att inte ställa upp i stora
ringen men som fick hederspris.
Lilla Lucia tyckte inte det var kul att inte ha Sofie med sig så hon ställde inte upp i
veteranringen hon heller. Hon åkte till McDonalds och åt en Big Mack istället! Ursäkta Sofie,
men ibland måste man synda!
Vi tackar alla i Skara för en trevlig dag!

Möt Sally, Faraoland Xtreme Exotica!

Faraoland Xtreme Exotica
Sally är efter Mutabaruga's Desmond Dekker och Ch Faraoland Lucia Out Of Africa, ägare:
Rickard Lindbom med familj, Mantorp.

Rubens första utställning!

Faraoland Xcuse Me Desmond
Ruben blev Best In Show på sin första match show. Grattis Nora!

Bobban och Saga önskar sin flicka Lycka Till!

Unique Creation Out Of Africa, Paris, har nu börjat träna Lure-coursing och vi önskar henne
och matte Sofie Lycka Till!

Bantning som gav resultat!

BIR, Bästa Veteran, BIS-2 - Ch Faraoland Lucia Out Of Africa
Efter handler Sofies ordinerade hårdbantning av Lucia, vilken hon själv valt att kalla för
SVÄLT, tyckte vi att hon var smal som en vidja och vacker som en dag och resan gick så till
Västerås och utställning i dagarna två. Sofie var ganska nöjd med Lucias smala midja men
ordinerade nu långa cykelturer. Puh, stånk och stön, tycker Lucia, the glamour girl, som
helst vill ligga på divanen och äta praliner.

BIM Ch Yulara Purple Chief - BIR Ch Faraoland Lucia Out Of Africa
På SSUK visade verkligen veteranerna att man kommer långt med erfarenhet. BIR och BIS-2
till veteranen och 20-barnsmamman Ch Faraoland Lucia Out Of Africa och BIM till stiliga
veteranhanen Ch Yulara Purple Chief. Valpklasserna vanns av två Lucia-barn från hennes Xkull. BIR gick till Xcellent Example (Kenzo), som i finalen tog efter mamma och stannade på
BIS-2 även han. BIM gick till lillasyster Xtravaganza.

BIS-2 Valp - Faraoland Xcellent Example
Kennel Yulara ville inte bryta trenden utan deras uppfödargrupp tog sig in på BIS-2 även de.
Vår reskamrat Jack Brander knep tikcertet och hans Leylah, Sternhimmels Ex Oriente
Lux, blev champion på dagen. Hancertet gick till Yulara Jedwood. Sofies supereleganta tik
Paris, Unique Creation Out Of Africa, som är kvartsafrikan fick Ck båda dagarna vilket vi är
mycket stolta över. Ett Jättegrattis till alla. Dag två blev en riktig Yulara-dag med BIR och
BIM i bagaget. Grattis! Vår egen lilla pajas Viking underhö ll alla med sina cirkuskonster i
dagarna två. Han roade både domare, handlers, uppfödare och publik med sina konster och
vi tackar lille Viking för det. För som vi alla vet ETT GOTT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET!

Ch Sternhimmels Ex Oriente Lux

Unique Creation Out Of Africa

Svea har blivit mamma!

Vår engelska emigrant Svea, GBCh Faraoland Toyou At Zordia, har blivit mamma för första
gången. Stolt pappa är GBCh Zordia's Al Capone, uppfödare Val Allen, kennel Zordia. Se fler
bilder på valparna här!

Nytt foto på Ruben!

Mer info får ni genom att klicka på bilden!

Nya bilder på Nitro!

Faraoland Xmas Exitement

Gratulationer går till...

Faraoland
Victory And
Freedom som på
Katowice Int
dogshow i Polen
har vunnit BIR
och fått sitt
första Cacib.

Faraoland Victory And Freedom

Faraoland
Thunderflash To
Ribessita
gratuleras till BIR
x 2 och
Lithuanian
Winner 2005
samt Vilnius Cup
Winner 2005.

Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita

IntCh SV-03
NordV-03 Robert
Redford Out Of
Africa vill
gratulera sin
kullbror Roxy
Rocket Out Of
Africa som i
helgen vann BIR
och blev LVW-05.

Ch Robert Redford Out Of Africa

Nya foton på Ruben, 14 veckor!

Faraoland Xcuse Me Desmond

Vi vill gratulera kennel Enigma till BIR och BIM på Crufts 2004 och

Ch Enigma Lone Star

2005!

Enigma Surprise Me

I helgen skrevs historia på världens mest prestigefyllda utställning. Våra kära vänner
Madelene, Peder och Sofie Lönn stod för bedriften. Deras otroligt vackra faraohundar
Enigma Surprise Me och Ch Enigma Lone Star blev BIR och BIM på Crufts! Ytterligare en
Enigmahund visade framfötterna, GBCh Enigma Score The Lot och knep reservcertet. Att
med egenuppfödda hundar bli BIR och BIM två år i rad är otroligt stort och vi kan bara BUGA
och gratulera.

Våjne är död, han blev 14 år och några månader

Ch Bokoto Nile Star Voyager
Han, Bokoto Nile Star Voyager, var inte mycket använd i aveln men trots det har vi mycket
att glädjas åt av hans efterkommande. Ituri från hans kull där det är dubbelt upp med
Bokoto har denna säsong parat Lilli och vi är glada att vi sparat lilla Loka att fortsätta en
mycket levande linje.
Våjne kom till Sverige mest för att bli en kompis till Bokoto Nile Black Tiger (Zigge) som
redan fanns hos familjen Prahl. Det visade sig ganska snart att Våjne skulle göra komet
karriär i ringarna. Redan som valp blev han BIS Valp på Specialen 1991. Han växte upp till
en otroligt vacker och pampig basenji hane med den rätta vinnarattityden. Aldrig hade
en rödare färg funnits på en basenji i Sverige och till det de mest kritvita tecken man kan
tänka sig. Våjne ägde också den egenskapen att kunna förena kraft, vara strong, se maffig
ut samtidigt som han utstrålade elegans. Detta tillsammans med färgen gjorde honom
unik, ingen kunde missa honom i ringen.
Hans vinster är också otaliga bl a BIM på Specialen 1992. Ett flertal Gruppvinster vilket
ledde till att han blev inbjuden till Champion of Champion flest gånger. Han deltog -94, -95
och -96 samt även vid Veteran of Veteran 2000 och blev därmed stamgäst på Grand Hotel i
Stockholm.
Som pensionär bodde Våjne hos Inga & Helge Strömbert i Uppsala och saknas otroligt
mycket av dem men även av Familjen Prahl, M Wamis, Kennel Farao land och kennel Bokoto.

Möt Ruben!

Faraoland Xcuse Me Desmond
(Mutabaruga's Desmond Dekker - Ch Faraoland Lucia Out Of Africa)

På bilderna 12 veckor. Ägare: Nora Lindqvist, Finland.

Vår egen lilla Loka!

Faraoland Yippie Loka
(Ch Faraoland Nile Wild Ituri - Twinbellow's African Peach)

Nu har de första valparna flyttat hemifrån!

Vi vill tacka våra valpköpare för alla roliga stunder vi haft i valplådan. Vi hoppas att ni
kommer att trivas ihop med er nya familjemedlem och vi önskar er Lycka Till!

Hälsningar från Vicky!

Faraoland Victory And Freedom
Det här fina collaget på Vicky har vi fått från Pia Wright, kennel Fallohide.

Grattis till Jaffa 15 år!

Ch Pulcinella Jaffa Juice
Stort Grattis till ItCh Pulcinella Jaffa Juice på 15-årsdagen önskar vi alla på Faraoland och Warmaster.

Efter årets första storm, eller orkan kanske är ett mer passande ord...

Ch Faraoland Lucia Out Of Africa inspekterar

Året 2004 som gått...!
...blev att fantastiskt år med många glada skratt i goda vänners lag.
Året började med att vi kom att lära känna nya trevliga människor genom V-valparna och
dess nya ägare. Vårt utställningsår startade med att duktiga handlern Sofie och Veteranen
Nelson, Multi Ch Mandela Free Out of Africa, slog till och tog den första och kanske största
vinsten av dem alla. Detta genom att bli BIS Veteran i Göteborg och i och med det SKK
Västras representant till Veteran of Veterans på Grand Hotel till påsken 2005. Stort Tack till
Sofie och hennes mamma Madelene som tog hand om Nelson under hela helgen i Göteborg.

MultiCh Mandela Free Out Of Africa
Den årliga Crufts resan blev en verklig ”hit” även den. Denna gång var det Sofies
egenuppfödda Faraohundar som representerade de Svenska färgerna. Att både bli BIR och
BIM på Crufts är mycket stort. BIR tiken blev även BIG-3 bra jobbat Sofie och kennel
Enigma!
I April var det så dags för Grand Hotel och Champion of Champion 2004. Det blev en
oförglömlig galakväll i fest och glam. På utställningen dagen efter blev Nelson BIR i mycket
hård konkurrens. Brindle tiken Roots Out of Africa fick cert, BIM och Championat på dagen.
Grattis Birgitta! Luxor sonen Kasenyi Gambari fick även han sin Championtitel grattis Viola
och uppfödarna på kennel Kasenyi.
I Maj företog jag och Sofie med flickorna på Suntribe en mycket uppskattad resa till
Dortmund. Med oss hade vi Ch Robert Redford Out of Africa och Hazhart Star Surf. Sofie
gjorde som alltid ett toppen jobb som resulterade i varsitt cert och en ny titel för Bobbas
del, EU Sieger 2004.
Vinterns valpar växer och snart är det dags för dem att debutera i utställnings ringarna.
Viking börjar i Vadstena med bravur och blir BIS valp! Denna dag visad av Sofie. Han
visade sig flera gånger på styva linan och hela sommaren fick vi njuta av hans vackra väsen
och självklara uppvisning. Han blev BIS på ytterligare två SKK utställningar nämligen i
Askersund och i Norrköping. En gång visad av Gunnar och en gång av Patrik. Tre BIS med
tre olika handlers! Brodern Victory representerar kennel Faraoland i Polen och även han har
vunnit stort. Grattis Grazyna & Andrzej Milek.
Vår specialutställning blev en trevlig tillställning den också. Med mottot man får det inte
roligare än man gör sig så roade vi oss i eget sällskap. Flera Faraoland hundar gick i topp
denna helg. Viking kunde lägga ytterligare ett BIS till sin digra samling. Åsa Holmbergs
Faraoland Umbra Complete visade fram fötterna hela året med många fina placeringar och
denna dag blev hon Bästa tik och BIM i den hårdaste möjliga konkurrens. Grattis! Mingeli
lämnade över joddlar vinnare titeln till sin dotter Djuliba i form av en joddlar korv. Vi är så
glada att titeln återtogs av familjen. I England hände det också saker denna helg. Vår Svea
fick sitt tredje cert på Windsor och vi konstaterar stolt att vi fött upp en engelsk Champion.
Sveas bror Thunderflash i Estland fick detta år ytterligare titlar till sin digra lista. Bl.a. en
titel i Lure Coursing!
Denna sommar kröntes av fyra vackra valpar som var ”4 års väntade”. Ni kan förstå min
glädje när lilla Kickan äntligen blev dräktig och med dunder och brak födde 4 vackra små
killar (en redan i bilen). Det är underbart att ha sommarvalpar och dessa vistades ute i
solsken och varmt sommar väder så fort tillfälle bjöds. Nya fantastiska valpköpare med
Bettan i spetsen gjorde verkligen sommaren 2004 minnesrik.
Hösten närmade sig med stormsteg och den absoluta höjdpunkten var när det blev dags för
de två franska flickorna ”Paris”, ”Vittoria” och ”Aloha” från Hawaii samt Danska Elinora att
äntligen få komma till Sverige. Tack till kennlarna Out of Africa, Gangsta Familia, Teazer och
PB´s för all hjälp.
En annan minnesvärd händelse blev SKK utställningen i Högbo där ”Tw inkle” Hazhart Star
Surf tog sitt Championat och BIR samt BIG-1. Viking tog där sitt första cert. Vi reste till
Danmark och Tw inkle blev även där BIR. Dessutom fick hon ytterligare tre titlar Dansk och
Nord Ch samt Köpenhamns Vinnare 2004. Hösten blev till förvinter och bilen bar iväg till
Sundsvall. Viking kämpade nu till sig två Cert och BIR båda dagarna. Vidare BIG-1 på SKK
samt både BIS Junior och BIS Vuxen på SSUK dagen efter.

Nu tog vi en paus från utställandet och dagarna fylldes med planering av parningar. Lucia
flög till Tyskland och hämtades hem på utställningen i Dortmund på hemväg från Paris. Lilli
nöjde sig med att åka till Stockholm för giftermål. Väntan och förhoppning hela november
och till vår stora lycka kom det nya små valpar i början på december.
Just nu sitter jag här i valplådan och ser tillbaka på år 2004 och summerar. Det blev en resa
till England, fem till Paris, en till Danmark och en till Tyskland. Många utställningar blev det
också där den mest annorlunda var den i Frankrike där vi ställde ut Vittoria och alla hennes
syskon. Där tog domarna 2 timmars lunch paus för mat och dryck! Årets BIS vinster gick till
far och son Nelson och Viking, båda svart vita. Fina valpar fick vi och fantastiska valpköpare!
Goda vänner har vi delat allt med och jag tackar er alla för fint teamwork och att ni hjälpt
mig att göra år 2004 till ett år att minnas med glädje och stolthet!

Faraoland Viking Of Venture

