
 

  

Time to say goodbye! 

 

2007 blev ett år av ofattbar sorg och saknad. När man har hela huset fullt av fyrbenta pensionärer så vet man att den 
svåraste stunden i ens liv inte är långt borta.ITL.CH. Pulcinella Jaffa Juice ,Jaffa fick bli 17 år och INT.CH.Faraoland Nile Wild 
Bambuti,Tingeling 14 . Båda dog av ålder och det är naturligt men ändå så otroligt svårt. Som alla vet som läser detta så 
tvingades jag även att ta farväl av min kära livskamrat Gunnar. Han var den bästa av människor och livet var så orättvist. 
Saknaden efter honom är obeskrivlig och fullständig. Livet är bräckligt och kan så lätt slås i spillror och jag kan inte sluta att 
ställa frågan: Varför? 

Jag hade inte klarat den här tiden utan mina fantastiska vänner som så försynt, taktfullt och självklart hjälpte mig genom de 
svåraste av stunder. Jag vill tacka er alla för er omtanke och äkta vänskap.  

Jag vet att Gunnars önskan var att jag skulle fortsätta min uppfödargärning och att jag skulle ha kvar mitt 
utställningsintresse och därför kommer jag inte att sluta mitt hundaktiva liv. Jag ser därför fram emot det nya året 2008 
med optimism och förväntan. Vi planerar inför Sveriges första världsutställning med en ras special som jag hoppas kommer 
att bli något utöver det vanliga. Ett spektakulärt jippo med ett rekord antal vackra hundar från hela världen önskar vi få se i 
Vadstena.  

Jag har under året 2007 haft många glada stunder också och året har varit ett mycket framgångsrikt år för Faraoland. 
Kronan på verket : Ytterligare en Årets basenji . Det är tredje året i rad som Årets basenji kommer från Faraoland. I år är 
det Faraoland Bluetooth Enigma som axlar kronan från mamma och pappa som innehaft den 2006 och 2005. Resultaten på 
hanhundssidan är verkligen en seger för ett väl genomtänkt och planerat avelsarbete. 

1. Faraoland Bluetooth Enigma 

2. Faraoland Xcellent Example 

3. M´Wamis Fortune Hunter (u. Faraoland Nile Wild Nimba) 

4.Merkury M´Wami (u. Faraoland Nile Wild Kazizi) 

Även tiksidan bjuder på Faraoland i topp. 

1.Kaye Kayenna (u.Faraoland Nile Wild Katizi) 

2. Faraoland Lucia out of Africa som också återigen blev Årets veteran. 

På valplistan stod det ganska tidigt klart att en Viking son skulle stå på topp  

1.Enigma the Magician (e. Faraoland Viking of Venture) 

2. Faraoland Shirley Valentine 
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Årets avelshund blev därmed Faraoland Viking of Venture 

Och Årets uppfödare blev Faraoland 

Viking har varit en sväng i Norge för att göra nya små kämpar. Tack Wenche och Gro för att ni tog så väl hand om honom. 

Två nya importer har det blivit för Faraoland 2007 nämligen dvärgtaxen Wheels Wallflower, Viola från Finland och en ny liten 
basenji från kennel Hazhart i Australien ,Hazhart Miss Chevious, Missy. Just nu väntar jag förhoppningsvis min första kull 
taxvalpar . Jag har varit i Danmark och parat med legendaren och storstjärnan...  

Sieger Baden-Wüttemberg 2007 
Bundessieger VDH 2007 
VDH-Sieger Rostock 2007 
DKK-Racevinder 2007 

(for most winning smoothair zwerg on DKK Shows 2007) 
DGK-Klubvinder 2007 

(for most winning smoothair zwerg on DGK Shows 2007) 
VDH Sieger Leipzig 2007 

DKK Jubilæumsvinder 2007 
Belgian Winner 2007 

WUT-World Winner 2007 
Deutscher Champion DTK 2007 
Deutscher Champion VDH 2007 

Europasieger VDH 2007 
Berlin Sieger 2007 
World Winner 2006 
Poland Winner 2006 
Landessieger 2006 
Sieger Rostock 2006 
DKK-Racevinder 2006 

(for most winning smoothair zwerg on DKK Shows 2006) 
DGK-Klubvinder 2006 

(for most winning smoothair zwerg on DGK Shows 2006) 
Copenhagen Winner 2006 
VDH-Sieger Leipzig 2006 
DKK-Racevinder 2005 

(for most winning smoothair zwerg on DKK Shows 2005) 
DGK-Klubvinder 2005 

(for most winning smoothair zwerg on DGK Shows 2005) 
Bundes Jugend Sieger 2005 
Copenhagen Winner 2005 
WUT- J. Champion 2005 

 ...Sundsdals Karl Smart. Jag såg honom första gången på världsutställningen i Polen och det var kärlek vid första 
ögonkastet ,kanske inte för Bubulina men för mig .Jag är otroligt tacksam till Kent och Gitte för att jag fick använda Karl. 

De här sista dagarna på året vill jag ändå försöka förstå att det som hänt mig år 2007 har haft en mening. Jag har ju haft en 
otrolig tur som har er alla ,ni har varit så heroiska i er vilja och önskan att göra allt bra igen och att livet ändå skall ha en 
mening för mig. 

TACK!  

  

 

En legend har gått ur tiden. 

Ch Germany (Club) 
Ch Germany (VDH) 

Ch Belgium 
Ch Europe 
Ch Holland 

Ch International 
Ch Israel 

Ch Luxembourg 
Ch World 
Ch Norway 
Ch Sweden 
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Ch Swiss 
Ch Finland 

Hot Stuff Out Of Africa 

 
Sista bilden på Stuffe tagen den 20:e december! 

Hot Stuff out of Africa blev 15år. Få hundar i någon ras har betytt så mycket för så många som Hot Stuff Out Of Africa gjort 
för basenjimänniskor över hela världen. Jag menar verkligen hela världen och han sörjs nu av alla. Första gången jag såg 
Stuff var han en ung junior en riktig ungtupp. Vacker som en dag, med röd superkort päls, elegant och välvisad. Rörelserna 
var en dröm när han vräkte fram i gräset i Skillingaryd där han ställdes ut för första gången. De flesta kommer också ihåg 
honom från Hund 95 där han inte bara vann Bäst i rasen utan även grupp 5, redan då blev han en legendar, folk häpnade 
och håret reste sig när applåderna dundrade ut över stora ringen! Känslan av lycka över ett så vackert djur var total. Trots 
alla sina vinster och sin otroliga fighting spirit i ringen så är det ändå som avelshund Stuff har betytt mest. Han har så 
otroligt många vackra barn och barnbarn och vi är många som bygger hela vår kennel på just Hot Stuff. Som hemmahund 
var han helt underbar. Snäll, godmodig och förnöjsam. Han hade en rolig egenhet som jag kommer att sakna och det var att 
han alltid morrade när han kissade där en annan hund tidigare kissat. De kennlar i Sverige som idag sörjer Stuff är 
Faraoland, Suntribe, Kasenyi, Enigma, Touch of Razz, Shahrans, Elegant Elephant, Kitutu, Wild Pearl och King Khufu.  

Tack Stuff, sov gott och hälsa de andra.  
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Stuffe vann BIS-Veteran och sonen Luxor vann BIS på samma Internationella utställning!!! 

 
3 generationer! Stuffe till vänster, Lucia i mitten och Ruben till höger! 
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Stuffe i Harasjömåla 2006! 

  
Stuffe våren 2007! 

 

Stora Stockholm årets GRAND FINALE! 

 
BIR & BIM 

Årets resultat blev grand slam för Faraoland- Enigma. BIR CH. Faraoland Xcuse me Desmond och BIM till lilla junior tiken 
Enigma Touch of Magic! ya titlar till dem båda: Nord.vinnare 07. GRATTIS Nora, Sofie, Madelene o Carina. Lilla Russin fick 
även en titel i junior klass. Tvåa bästa hane var även han från Faraoland nämligen SV07,NV07 Faraoland Bluetooth Enigma, 
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han blev därmed ÅRETS BASENJI! Tvåa bästa tik tillhörde också tjocka släkten Kaya-Kayenna och hon blev därmed ÅRETS 
BASENJI TIK. GRATTIS Naranja!  

 
BIM -veteran & BIR-Veteran 

Viking solade sig verkligen i glansen av sina vackra barn och hans avelsgrupp var verkligen fin och proper. Min 
uppfödargrupp bestod av Lucia med tre av hennes X barn. Jag tyckte gruppen var jämn och super snygg den också. Jag var 
mycket stolt över båda grupperna. Lucia var bjuden på date och hade provat halsband hela veckan men fastnade till slut för 
ett rött och julfint. Hennes kavaljer Fagus var den perfekta gentlemannen och överlämnade självklart BIR veteran rosetten 
till sin hjärtas dam. Lucia blev därmed ÅRETS VETERAN! Hennes son Kenzo Faraoland Xcellent Example strålade som alltid 
och slutade året med tvåa ÅRETS HANE Grattis Cilla o Bruno! Hans syster Sally var "avdammad "för att pryda min 
uppfödargrupp. Hon slutade som 4 bästa tik m. reservcacib! Stockholm är alltid i stämning och lite extra kul är det ju då om 
det går bra. Som ni läser gick det mer än bra riktiga TOPPEN resultat! Glöggkalas med godis till både fyr o två benta vänner 
gjorde att julstämningen infann sig. 

 
Bästa uppfödargrupp 

 
Bästa avelsgrupp 

Tack till alla! 
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Vi vill gratulera Faro till sina nya titlar Lithuanien o  
Latvian junior campion ! Grattis Airida. 

 
Twinkle-Zulu barnen har fyllt år och Superlativa  

hon firar som det anstår en stjärna! 

  

  

  

  

 

Fina nyheter från Leipaja Lettland! 
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GRATTIS Airida och Faro till Junior cert, BIR, BIG och BIS-4! 

 

Vi vill gratulera Faraoland Superlativa till  Croatisk Junior Championat! 

  

Grattis Tina och Tiva! Well done!  
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Ny prinsessa från Australien. 
Låt mig få presentera en ny liten prinsessa från Australien Hazhart Miss Chevious ! 

  

  

 Hazhart Miss Chevious "Missy" är född 2/7 2007. Innan hon flög hit så testades hon pr. clear troligen fri från fanconi.Missy 
är efter CH. Hazhart Pure Gold unden CH. Hazhart Myas Vision 

  

  

En hälsning från Alohas pappa. Vilken hund! 
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Heja Sverige och Harley 

  

Harley har varit i Norge och Hamar. Där tog han sitt tredje norska cert och andra norska cacib. Han fick även sin andra titel 
och kan nu titulera sig både SV o NV 07.I finalringen gick allt som en dans och <Harley placerade sig som trea i gruppen! 
Stort grattis Sofie och Madelene ,som  fick ytterligare en NV 07 Faraohunden Vega .Vega har en trogen supporter i lille 
Viking. Han var med i Hamar och hejade på Vega. De delade sedanbroderligt och systerligt bilplats under hemresan. Viking 
har varit i Norge sedan Augusti och kom äntligen hem efter Hamar. Jag åkte till Örebro där vi sammanstrålade. Det var 
världens snökaos under  hemfärden där jag inte såg någon väg utan körde lite på måfå till Askersund .Efter Askersund 
hade det gått en snöplog lite innan som tur var. Väl i Motala så var det hela över och man kunde tryggt åka hem på normal 
vinterväg. Jag vill Tacka Gro som haft Viking den här tiden och så Sofie o Madelene som tog med sig honom hem.  

 

 

En hälsning från Bea i Norge! 
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Helg Nytt! 

 

I helgen var det utställning i Finland. 36 basenji var anmälda för domaren Don Johnston. Bäst i rasen Faraoland Xcuse me 
Desmond "Ruben". Grattis Nora! 
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Faro kan nu titulera sig Baltic Junior Winner 07! Han blev BOS på senaste utställningen. Grattis Airida. Grattis även till Yury 
som knep BOB! 
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Härliga solsemester bilder från Ghibli Faraoland El Principe som varit i Toscana. 
  

 

Kärlek är att ha en mjuk vän! 
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Faraoland Superlativa "Tiva" med sin vän Zara 

 

Viola- Wheel´s Wallflower snart 4 månader 

 

Sida 14 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



 

 
 

  

Ibland tävlar man bara på skoj ! 

 

Ibland är det kul att åka på inofficiella utställningar och tävla bara på skoj. I helgen var vi ett gäng som träffades i Mjölby 
ridhus för inofficiell utställning. Det är Östergötlands kennelklubb som varje höst annordnar en valp utställning. Det var 
mycket hundar  anmälda. Fyra domare i fyra ringar hade fullt upp. Sofie, Pajaz och Inez kom till mig på Lördageftermiddag 
och vi hade en trevlig kväll ihop. På morgonen behövde vi inte stressa utan var på utställningen vid 11 tiden. På plats var då 
redan Michael med Jessie  lilla bullterrier fröken som i stamtavlan heter Warmaster Forget me Not och är från Gunnars sista 
kull.  Där mötte också Paula o Primus, Sandra, Vilja o Dyrka upp för träning utanför ringen. Efter en stund kom så Bruno, 
Cilla , Kenzo o Lukas, med sig för träning hade de också syster Sally. Cilla bjöd på årets första glögg m. pepparkaka och det 
var underbart gott i det lite kyliga ridhuset. Pajaz, Inez o Jessie gjorde mycket bra ifrån sig . Flickorna knep varsitt BIS2 och 

Pajaz slog till med ytterligare ett BIS.  
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 När tävlingen var slut åkte var och en till sitt men Bruno o Cilla följde med mig hem och Bruno slitvargen bytte däck på min 

bil . Det hann att bli både iskallt o mörkt innan han var färdig. Tack Bruno du är en klippa.  

  

  
 

  

Växjö den 3/11,  Hot Stuff Gratulerar ! 
  

 

Multi CH. SV 95 Hot Stuff out of Africa snart 15 år på nacken vill Gratulera sitt barnbarn Int. Nord.CH. Vicita Fancy Face till 
BIR ! Han vill även gratulera sin dotter MultiCH.SV 99 EUS 01 Faraoland Lucia out of Africa till BIR veteran! Han gratulerar 
också sitt barnbarnsbarn Enigma the Magician till första certet,första gången i junior klass! It all runs in the familiy! 

Stort Grattis till alla vinnare denna dag! 
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Tromsö den 27-28 oktober, Faraoland på TOPP! 
  

  

Lördagen  27/10   S.CH. Sv2005 Faraoland Viking of Venture BIR o BIG 2 Söndagen 28/10  GIBR.JUN.CH. Faraoland Beatrix 
Potter BIR cert. Kan det bli bättre? Grattis till vinnarna! 

  

 

DNA marker-test 

Ytterligare tre hundar från Kennel Faraoland testade för Fanconi Syndrom: 

  

Faraoland Esenjio Rafhael probably clear 

( S.AM.CH.Akuaba the Cat´s Pajamas-E.CH. Nectar Suprem out of Africa) 

 Faraoland Umbra Complete probably clear. 
( CH.Wazazi Grand Crusader-CH.Faraoland Nile Wild Nimba)  
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Faraoland Saga Zulu probably carrier. 

( CH. faraoland Nile Wild Nebukadnessar- Saga out of Africa)  
  

Faraoland Viking Idun probably clear.  
(Ch Faraoland Viking of Venture - Ch Hazhart Star Surf) 

  

Strong StaelDea Angela probably clear 
( Faraoland Tambourine man- Strong Stael Zest is Best)  

  

  
Bruno i farten!   Min  underbara lilla taxvalp! Wheels Wallflower, Viola!  

Se och  Njut!!!!!! 

   

  

GRATTIS Kerli och Iti  

Sida 18 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



 

   
Jag vill GRATULERA Kerli och Iti(faraoland Viking Idun) till ett fantastiskt utställnings resultat ! 

Estonian.o Lithuanian junior Ch. Lithuanian Junior Winner 07! 

 

TVÅ grupp TVÅ! 

  

I helgen har Viking strålat i Norge. Han blev inte bara BIR m. cert utan även BIG2 ! 

I helgen har lilla Shirley varit på utställning och hon blev BIR och BIG 2   tätt följd av sin "lillebror" King Khufu Love Song 
som blev BIM. Båda tävlade på valputställning. 

Sida 19 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



 

Lilla Jessie Warmaster Forget Me Not har varit på terrierklubbens utställning. Där blev hon BIM valp! Grattis Michael o Ulla- 
Britt ! 

 

Två BIR i helgen för Faraoland! 

  

Två syskon har visat framtassarna i helgen!  Faraoland Point Taken "Faro" kan lägga ytterligare ett Bir till sin digra samling. 
Han blev även BIG3. Faraoland Superlativa " Tiva" tog även hon BIR + junior Cert.  Grattis till Airida m. Faro och Tina m. 
Tiva! Bra jobbat!!!!! Faro o Tiva är efter S.DK.CH. Faraoland Saga Zulu o Multi. CH.KPHV 04  Hazhart Star Surf. 

 

Underbara bilder från Bruno! 
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Bruno har som vanligt varit flitig med kameran och har har vi ett underbart höstkort på Lucia o Loka! 
  

 

  
En hälsning från Norge och Kenzos tricolour dotter: Vicita´s Lady Super Suprice  
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Ett nytt foto på Edith ,Very Fine News out of Africa  och ett på kärleksparet Kenzo o Edith. 

Tack Bruno för att du alltid ställer upp med vackra bilder! 
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Sundsvall i vacker höstskrud! 

 
Lucia BIS-Veteran IGEN!!! 

Fredagen den 5 okt. reste Loka, Lucia o jag till Vallentuna för att sammanstråla med Enigma gänget inför resan till 
Sundsvall. Som alltid i Vallentuna är det gästfrihet som råder och man känner sig alltid varmt välkommen. Vi tre från Mjölby 
hade hela nedervåningen för oss själva och vi sov som stockar och natten kändes alldeles för kort när vi vaknade kl. 04.00 
för att gemensamt ta oss till Sundsvall. Madelene har sprillans ny bil och vi fick på det här sättet vara med på dess 
jungfrufärd. Vi åkte kungligt även om Sofie tyckte det gick lite långsamt ibland. Uppe i Sundsvall sammanstrålade vi med 
Russin och hennes familj och Paula med man och shibor. Resultatet blev fantastiskt för oss alla. BIR Faraoland Bluetooth 
Enigma, BIM Enigma Touch of Magic med första certet. Gissa om Viking är stolt över sina barn. Det var självklart farmor 
också och hon var på ett riktigt vinnarhumör och svepte runt både ras ringen o Stora ringen ända i TOPP! BIS veteran för 
tredje gången det här året är sannerligen ett Faraoland rekord och undrar om det inte är basenji rekord också?  Paula fick 

en ny champion i sin ring och Vega faraohund knep ett BIM så vi hade alla något att fira när kvällen kom.  

  

Väl på hotellet fick jag mitt efterlängtade telefon samtal att Nora hade lyckligt o väl kommit fram till Viking line terminalen 
där Patrik Cederlöf väntade för att transportera lilla Wallflower från Finland.  Vad skall man säga? Tack kära vänner + hon är 
UNDERBAR!!!!!!!! Viola som hon snabbt döptes om till var superduktig på hotellet. Hon gjorde inte inne på hela helgen och 

sov tryggt o snällt i min säng utan ett pip.  
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Vi hade beställt bord kl19.00 och efter skumpa med tilltugg hos Carina o Micke så visade det sig att det rådde kaos i köket 
och så småningom även i matsalen. Ilskna, besvikna och hungriga matgäster + slarvigt lagad mat är ingen bra kombination. 
Allt slutade med gråtande servitriser och ilsket skrikande matgäster. Vi hade i alla fall trevligt medan vi väntade på maten 

och skall alltid vara innerligt tacksamma för Carinas chips o jordnötter.  

   

 

På SSUKs utställning som tyvärr inte låg i Sundsvall utan en bra bit därifrån rådde en varm avslappnad stämning. En av de 
trevligaste SSUK utställningar jag varit på, heder till arrangörerna. Resultatet var strålande. BIR Faraoland Bluetooth 
Enigma, Harley  med cert nr. 21. I finalen strålade Harley till sig BIS junior/unghund och BIS2 vuxen! BIM Faraoland Lucia 
out of Africa. Lucia vräkte på även här och slutade som BIS veteran tätt följd av Paulas veteran shiba. Grattis! 
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På vägen hem skulle vi göra ett besök i Gävle och den staden är ett snår av smågator i mörker men till slut o en timme 
senare så kunde vi lämna Gävle för fortsatt resa till Vallentuna och sedan vidare till Mjölby. Vi var hemma halv två på natten 
glada, nöjda och stolta men väldigt trötta. Tack alla för en FANTASTISK helg!  

 

Välkommen lilla Wallflower! 

  
 

Wheels Wallflower född den 13/7. 
Tack Minna för denna underbara tjej! 

 
 

Ytterligare testresultat: 

 GB.CH.Faraoland Toyou at Zordia, probably clear 

Portosenjis Bon Jovi, probably clear 
(e.S.N.CH.Faraoland Nile Wild Oman & Faraoland Nile Wild Mallawi) 

 
 

FARO far runt ringen! 

  
 

Faro, Faraoland Point Taken har tävlat i junior klass och med den äran! BIR,BIS junior och BIG!!!!!!!!! Vilken start o Vilken 
hund! 
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Bea! 

Vi har fått nya bilder från Gibraltar där ännu en ung junior gjorde ett toppen resultat! Vi skriver om det igen: BIS2 
junior ,BIR o Gibraltar junior Champion! Bea,Faraoland Beatrix Potter .Vilken start o Vilken hund! 

  

"Excellent type. Excellent head. Excellent bite. Excellent topline. Excellent forequarters. Excellent hindquarters. 
Excellent coat. Excellent movement. Excellent temperament. She is just gorgeous"  

Elizabeth Gonzalez, Gibraltar. 24.09.07. Internasjonal Dog Show Gibraltar. 

 

Vi har även fått en hälsning från Vicitas Jurt Matter of Time 
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Här kommer flera underbara bilder på flickorna under filten! Se o njut! 
  

  

  

  

  

Det är Faraoland Superlativa med kompis Zara! 
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Beatles Out of Africa 

 
 

I Norge har Beatles out of Africa tagit första certet! Grattis Wenche, Gro & Christian!  

 

Sofie o jag har varit i England på minisemester 

 

Semester var det dock inte för Sofie för hon dömde det prestige fyllda Royal Canin Super pup dit man kvalar efter att ha 
blivit BIS valp. Ni som är nyfikna på denna utställning, gå till Sofies blogg! 

 

Nu är en brindle tik från  
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Finland på väg till Faraoland! 

? 

Information kommer snart! 

 

HEJA SVERIGE! 
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Vilken helg för Sverige o Faraoland! På Gibraltar  utställningen blev Faraoland Beatrix Potter GIBR.JUN.CHAMPION! Hon blev 
även BIR bland 35 basenji! och det från Junior klass!!!!! Grattis Kjersti!  Loka  
o Kenzo gör självklart vågen. 
 
På Åland tävlade 14 basenjis och där gick både BIR o BIM till Sverige! Harley snappade inte bara till sig BIR rosetten utan 
knep även en BIG fyra rosett! Grattis Madelene o Sofie! BIM blev Yulara Itichika, grattis Yulara!  

 

VIKING gratulerar sin son Enigma Black Magic till BIS valp i helgen! 
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En hälsning från två små morgontrötta prinsessor! 
Faraoland Superlativa "Tiva" och hennes kamrat Zara 
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Nu är det dags att vända blad 

  

Som väl de flesta vet vid det här laget är det nu möjligt att testa sina hundar för sjukdomen Fanconi Syndrom. Detta 
innebär att vi uppfödare i fortsättningen kommer att veta om våra avelsdjur har anlaget för sjukdomen eller ej. På det sättet 
har vi nu möjlighet att aldrig dubbla upp anlaget och därmed inte få några valpar som kommer att insjukna i Fanconi 
Syndrom.  

Två hundar från FARAOLAND är testade: 
FARAOLAND XTRAVAGANZA bär INTE på anlaget för Fanconi syndrom. 

FARAOLAND BLUETOOTH ENIGMA bär INTE på anlaget för Fanconi syndrom . 

I fortsättningen kommer jag bara att använda testade avelsdjur. Jag testar självklart även ögon o höfter.   

  

Jag vill gratulera Maggie, Jethard Pardon me Boys till cert, BOB och BIG2 
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Grattis Paul o Peter!  

 

The show must go on! 

  
Warmasters Forget Me Not & Warmasters Mike Parkinson 

Grattis Linda till Första certet med Solo! och tack för de fina blommorna på Gunnars begravning. 

  

 

MIN 40:e basenji Champion! 
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Idag blev Faraoland Saga Zulu S.DK.Champion! Grattis Gunliz på kennel Kinchas! Vi vill även gratulera Sussie och Roland 
Kennel King Khufu när deras Lilla Army of Love Loango fick sitt andra cert. Bra jobbat att så tidigt efter en valpkull vara i så 
fin form! 
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BEA - BIR & BIG 2-valp i Nesbyn, Norge  

 

  

 

Högbo samma helg som Öland. 
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Man kan tyvärr inte vara på olika platser samtidigt och därför beslutade vi oss för att åka på olika utställningar denna helg. 
Sofie åkte därför till Högbo,vi höll sms kontakt så alla resultat blev kända för oss tidigt. . Harley tävlade med den äran och 
blev BIR. Harley har nu tangerat Faraoland cert.rekord ! GRATTIS Sofie o Madelene!   

  
  

  
  

Som ni ser är denna vackra gosse lika stilig i natura när han står helt avslappnat som han är när han jobbar i 
utställningspose.   Faraoland Bluetooth Enigma! 

 

  

Öland slutade min sommar säsong i utställningsringarna och vilket slut!!!! 
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Öland är ett av mina absoluta favorit ställen. Att ha en utställning vid en fantastiskt lång härlig sandstrand och en välordnad 
camping är verkligen en given succe´. 

Vi hade "kostat" på oss lite och det blev en trevlig minisemester. Vi startade från Mjölby kl.11.30 och åkte sedan utan stress 
och brådska genom sensommar vackra Småland. Vi hittade en mysig rastplats där Cilla bjöd på sallad med gott bröd till 
lunch. Vi matade några änder och tog det hela med ro. Snart började telefonen ringa : var är ni???????? Efter Ölandsbron 
hade vi så den långa men vackra vägen upp till utställningen . Stugan var Topp klass! Den var stor (två sovrum, allrum m. 
fullt utrustat kök och badrum m. dusch och toalett ). Hundarna älskade de stora fönstren som de kunde ligga och kika ut 
igenom på alla slags hundar som gick förbi på kissrunda. Denna fredag avslutades med grillkväll där även Sussi och Roland 
m. familj hade anslutit med sin husbil. Nu fick vi åter njuta av lille "Kalle " King Khufus Love Song. Att så här års kunna 
snusa på en basenji valp är en lyx få förunnat! Vi behövde inte stressa på morgonen utan vi sov till kl.08.00 efter en smaklig 
frukost så tog hundarna en liten tupplur medan vi begav oss för att se valpringen. Bästa valp blev Zahleka Abraham Lincoln. 

En randig stilig pojke från Linda.  

   

Tillbaka i stugan gick vi ytterligare en hundpromenad på stranden ,fikade  och så var det dags att ta oss till vår rasring. BIR 
denna dag blev återigen snyggingen Kenzo S.DK.CH. Faraoland Xcellent Example hans syster visade även hon framfötterna 
och slutade BIM och fick sitt första cert. Lilla Shirley  Faraoland Shirley Valentine var för första gången med bland de vuxna. 
Hon såg lite valpig ut men visades proffsigt av Cilla och fick sitt första CK. och blev 5 bästa tik! Hurra!  En annan Faraoland 
tjej var med CH. Faraoland Umbra Complete och hon var hack i häl på "lillsyrran" och kom in på en hedrande andra plats i 
bästa tik. Trea så var "mamma" Lucia ,hon blev även bästa veteran . Hon tävlade med sin "stora Syster "Kizzy . En annan 

känd liten "brutta" var Army som haft valpar och därför inte varit i ringen på ett tag. Hon blev 4 bästa tik.  
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I gruppfinalerna blev det min uppfödargrupp som kammade hem en fjärde plats annars ingen placering för basenji. 

Vi hade självklart mycket att fira denna afton så grillen blev tänd och god mat och dryck är ju alltid trevligt. 

Söndagen ägnades åt att gå långpromenad på stranden,shoppa lite och få besök av Brunos mamma Stanja och hennes 

Bosse. Magic var självklart med också och hennes buhundskamrat.  
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När vi sedan packat bilen och var på väg hemåt beslutade vi oss för att verkligen utforska Småland och dess lingonröda 
tuvor. Vi skulle nämligen till Glasriket! Det gick verkligen genom stock o sten men väl framme öppnades en oas för alla 
köpglada .  Jag är så gammal nu att jag  tycker att jag har allt.Cilla som är ung köpte två champagne glas från Kosta . Hon 
är en ivrig samlare av dessa glas. 

Allt kul har ett slut och så även denna utställning och denna sommar som för mig har bjudit på väldigt mycket sorg och 

tråkigheter men även inte att förglömma en hel del kul saker också. Tack till alla som hjälp mig under sommaren.  
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Alamare- Stäket en triumf för Viking! 

 
Viking 

Att Viking har en massa fina barn det är känt och det är vi väldigt stolta över. En av dem ,Harley är ju en kanon komet med 
bla.sina 18 cert! Han är med dem och nafsar på Faraolands rekord som  innehavs av Bokoto Nile Wild Orchid med hennes 19 
cert.  Efter henne kommer Bokoto Nile Black Tango med 17 cert. Hon är nu alltså besegrad av Harley.Tingeling,Viking , 
Kenzo mfl. har stannat på 10 cert.  Harley har ju stått för riktigt rafflande underhållning under hela året och vi har fått njuta 
av hans framfart och hans mjuka underbara väsen. Till vår stora glädje kommer nu också "lillbrorsan"Enigma the Magician 
"Viggo" med stora språng! Vad månne bliva kan man undra...... På denna utställning kammade han hem Jack Pot genom att 
bli BIS valp bland alla rasers valpfinal! STORT GRATTIS!  Till Lotta och uppfödar mattarna Sofie o Madelene. Som om inte 
detta var nog så blev "lillsyrran"Enigam Touch of Magic "Russin" Bim i rasringen! Lucia som är stolt mamma till Viking är 
även stolt mor till S.DK.CH.Faraoland Xcellent Example "Kenzo" som inte bara kammade hem BIR utan också BIG 5. Grattis 
Bruno o Cilla ! Kenzo skall bli pappa i höst och det ser vi fram emot med stor glädje o spänning! tack alla för god kamp och 
trevligt sällskap! Nu drar vi till Öland! 
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Viggo BIS-Valp!   -   Foto: Jonas Peterson 

  
Kenzo & Harley 

Faraoland Point Taken "Faro" har varit på ytterligare en utställning och denna gång blev det BIR och BIS5 valp.Han syster 
Faraoland Superlativa "Tiva" har även hon varit i valpringaen som BIR valp. Hon tävlade inte i stora ringen. Det absolut 
sötaste i hundväg fröken Zara var med och såg till att ingen bråkade med Tiva!  
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Faro 

  
Tiva & Zara 

 

Norrköping - Nyköping 
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Faraoland Shirley Valentine 

I helgen skulle jag prova på tältning vilket jag inte gjort sedan tonåren. Med Rolands hjälp så avlöpte det väldigt bra och jag 
frös bara lite första natten. Det är inte utan att jag var lite avundsjuk på Wenches husvagn och sneglar lite nu på små 
husvagnar till salu.  

Vi hann med mycket denna hektiska helg kräftskiva, grillkväll, utställande och lite hund promenader. Allt i trevligt sällskap. 

 
Jossan och Lucia i Junior Handling 
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På Lördag morgon skulle Lucia upp i ottan för att tävla i junior handling. Det gick fint och "Jossan " hennes handler var som 
alltid proffsig och väldigt duktig!  

 
BIM & BIR Norköping 

I rasringen tävlade jag bara med en veteran och hon blev BIR veteran båda dagarna. I Norrköping tävlade Wenche  med 
Kita en dotter till CH. Faraoland Nile Wild Nebukadnessar och travade in på BIR plats! GRATTIS Wenche. BIM var ett annat 
barnbarn nämligen Malte som är son till CH.Robert Redford out of Africa. Han blev även Champion på dagen. GRATTIS Sara! 

 
BIR & BIM-VALP Norköping 

Bland valparna var det också idel släktingar. BIR valpen var från Suntribe och ett barn barn till CH Mandela free out of 
Africa BIM valpen var ett barnbarn till CH Faraoland Nile Wild Nimba och kom från Kindubeams. Grattis Bettan o Liz! 
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Lucia och Sofie 

 
BIR och BIM veteran Norrköping 

BIM veteran var från Yulara . Grattis Mia. 
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Faraolands Uppfödargrupp -  Norrköping 

 
Kenzo - BIR Nyköping 

  

I Nyköping gick BIR till CH.Faraoland Xcellent Example ,Kenzo.GRATTIS Bruno och Cilla!  BIM CH. Yulara Itichika GRATTIS 
Mia! 
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Ambi - Nyköping 

 
Brindlade certvinnare, Ambi & Clinton 

Vår lilla Ambi ,Ambient Colour Loango gjorde mycket bra ifrån sig båda dagarna, proffsigt visad av Cilla. I Nyköping placerad 
hon sig tvåa bästa tik med cert. En annan randig basenji nämligen Clinton knep hancertet. Är det första gången i Sverige 
som två brindle basenjis tar båda certen? Grattis Hanna och Per! + Linda! 
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BIM och -BIR valp - Nyköping 

 
BIR och BIM veteran Nyköping 

Valparnas BIR vinnare var birvinnaren från Norrköping lille Phantom! Grattis även till BIS3 !!!!!! Bim blev Faraoland Shirley 
Valentine dotter till Kenzo. Grattis Roland och Sussi! BIM veteran blev Wazazi Dazzling Image. Grattis Lotten! 
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Faraolands Uppfödargrupp -  Nyköping 

Jag hade uppfödargrupp båda dagarna och blev bästa grupp gånger två. Tack till de som ställde upp med sina hundar. 

  

Vi hade en debutant bland basenji handlers i Nyköping. Detta är dock ingen ungtupp utan en riktig ringräv! Jonas ses dock 
mest i Rodhesian Ridgebackringarna runt om i Europa. Nu visade han en basenji från pepkits och det gjorde han så fint att 
vi ser fram emot flera gånger med basenji. 

  

En fantastiskt trevlig helg är till ända och jag vill Tacka alla som gjorde den så minnesrik! 
  

 

Faro BIS-valp igen!!! 
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Faraoland Point Taken 

Faraoland Point Taken har återigen varit på dubbel utställning. Första dagen blev han BIS2 och nästa dag BIS! JÄTTE grattis 
till Airida och Faro! 

 
Faraoland Point Taken 
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Faraoland Point Taken 

 
  

 

En sommardag i Askersund 
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Francois och Cilla 

  

Jag har haft kärt besök från Paris. Francois kom på Fredagen för att sätta ett ljus i minneslunden där Gunnar ligger begravd. 

På Lördagen åkte vi  sedan till Askersund där vi mötte upp bland basenjifolket. Vi hade en varm och trevlig dag. Lilla Magic 
var där för att hälsa på oss ,Bettan bjöd på körsbärspaj ,solen bjöd på varma härliga strålar . BIR blev Harley som även 
knep ett BIG4. Vikings yngre son Viggo blev BIR valp och sedan BIS 3 . Lucia var bästa veteran men placerade sig inte i sin 
final. GRATTIS till alla! 

 
Viggo 

Efter utställningen åkte vi direkt till Norge. Jag vill tacka Paula o hennes man som ställde upp och tog hand om min bil under 
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tiden! Tänk att det finns människor som ni!!!!! 

I Norge bodde vi hos Baard o Wenche Enger och bjöds på en god soppa , bröd och vin .Ett härligtslut på en oändligt lång 
dag! På själva utställningsdagen var det mulet men inget regn. Bjerke travbana var väldigt lerig och man fick vara otroligt 
försiktig så man inte slant i leran. 

BIR denna dag blev återigen Harley . En liten söt brindle tik från Matabichi knep BIM rosetten. Loka stod för underhållningen 
och slängde sig i volter i leran! Norrmännen blev förskräckta och trodde att hon svimmade eller dog men Loka är Loka och 
travade vidare som om inget hade hänt. Bästa uppfödargrupp blev Vicitas och de blev även trea i finalringen. Vägen hem 
var seg men trevlig. Tack alla för god kamp. På annan plats ,nämligen Ronneby placerade sig Faraoland Saga Zulu som BIM 
och fick därmed sitt andra cert. Grattis Gunliz! Stort Grattis även till Naranja med BIR tiken, barnbarnet Kenya! Hon travade 
även in på först platsen i finalringen! Hurra hurra! 

  
BIR & BIM Norge 

  
Loka och Helena 

 

Söndagen den 5/8 striptestade jag Faraoland Lucia out of Africa,Faraoland Viking of Venture,Faraoland Yippie Loka och Hot 
Stuff out of Africa . Jag kan glad konstatera att ingen av dem just nu spiller socker. 

Hot Stuff Out of Africa har även tagit ett allround blodprov i våras 2007 och alla hans värden var helt normala vilket enligt 
veterinären är otroligt vid 14 års ålder. 
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Jag kommer som vanligt att striptesta mina hundar regelbundet och självklart deltaga i vårt nya lotteri. Jag uppmanar även 
mina valpköpare och andra basenjiägare att regelbundet striptesta sina basenji. 

 

DIPLOM nr. 2 !!! 
  

  
GBCh INTCh Faraoland Excuse Me Desmond " Ruben" 

När man fött upp en Engelsk Champion så blir man tilldelad ett fint diplom. Jag är nu stolt ägare till två! Det första fick jag 
för GB CH. Faraoland Toyou at Zordia "Svea" och det andra fick jag för GB.CH.INT.CH. Faraoland Excuse Me Desmond " 
Ruben". 

Ruben har nu även tagit sitt fjärde engelska cert då han också blev BIR och BIG 2. Gruppdomaren skrev i DOG World:  "A 
quite stunning r/w dog of real class and quality.His head is a joy,strength yet oozing male charm,excellent eyes and ears, 
just enough wrinkle to give character, well hooded ears, wonderful ribcage and hind angulation, tail bang on top, in faboulus 
coat,he has that magical almost hypnotically rhythmic stride which is so elastic and feather light, keeping his shape and 
looking like he could keep going all day. I believe he has BIS at a clubshow a few days before and today`s win under breed 
specialist Ron James gives him his UK title. I HOPE HE CAN BE USED OVER HERE!"  

Inte undra på att man är stolt och ödmjuk. Vilken hund! Det verkar också att även han som hans anfäder är verkligt goda 
avelshundar. Hans dotter i England Pardon me Boys" Maggie" går ju inte av för hackor! Jag gratulerar verkligen 
Paul ,Singleton och Peter Batterbe och hoppas ni får lika roligt med Maggie som vi har med Ruben och hans syskon. 
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Jethard Pardon Me Boys "Maggie" 

  
VIKING vill gratulera sina barn Viggo och Russin! 

  

  

Viggo blev åter igen BIR valp, denna gång i Ransäter.J ag säger som Christain Jouanchicot: Oh la la, just my type, 
Wonderful!!!! 

Russin blev även hon åter igen BIR valp i Svenstavik och travade in i Stora ringen med bravur och blev för andra gången i 
sitt unga liv BIS valp!  FANTASTISKT!  
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Månne dessa två valpar ge Vikings lite äldre son Harley en match i  rekord på BIS- valp placeringar ! 

Grattis till ägare och uppfödare och så till lille Viking förstås!  

 

Ting-e-ling 

Det är med stor sorg och saknad jag skriver detta. Min älskade Tingeling INT.CH.Faraoland Nile Wild Bambuti har gått med 
husse för att träffa sin livskamrat Mingeli. Tingeling har alltid varit husses flicka och därför valde Tingeling att följa honom. 

Tingeling blev BIS valp på specialen 1993 för Glen Dymock. BIS vuxen på specialen 1995 för Elina Tan. Hon vann gruppen 
inte mindre än 17 gånger under sin korta utställningskarriär. Hon var bjuden att medverka på Ch.of Ch. och hon var SBS 
idealhund på den förra domarkenferensen. Tingeling tävlade en gång i Tyskland och blev BIS på tyska specialen. Hemmavid 
ansåg hon sig alltid själv som the Star of the kennel med en värdighet som anstår en drottning.Hennes styrka består i att 
hon varit en fantastisk avelstik med bla. storvinnare som Luxor o Lucia.  Hon var vår drottning! Sov Gott lilla Tingsan. 

  

  

Faraoland Nile Wild Bambuti  

 

En del av sommaren utställningar är över. 

  

 Mamma LUCIA ! 
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INT.NORD.LUX.VDH.CH.SV 99.EUW 01 Faraoland Lucia Out Of Africa 

  
BIR - INT.NORD.LUX.VDH.CH.SV 99.EUW 01 Faraoland Lucia Out Of Africa (till höger) 

BIM - S.Dk.CH Faraoland Xcellent Example (till vänster) 

Lucia är nu snart tio bast och vackrare än någonsin. Hon far fram som en virvelvind i utställningringarna. Det är roligt att 
domarna även fått upp ögonen för henne i final ringarna. Tidigare i sommar har hon blivit BIS veteran två gånger. I Tvååker 
blev hon BIR en av dagarna och då tävlade hon bara i gruppringen och kom på en hedervärd tredje plats. Helt otroligt! På 
Lövudden kom hon åter på finalplats genom att placera sig femma i en hård veteran final. GRATTIS Lucia! 

  

Sonen KENZO ! 
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S.Dk.CH.Faraoland Xcellent Example 

 

Kenzo tävlade också i Tvååker och blev där BIR ena dagen och BIM andra dagen Grattis! 

  

Sonen RUBEN ! 
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INT.CH. Faraoland Xcuse me Desmond 

Ruben är på semester i England och på the Northen basenji specialty show blev han BIS och tog därmed sitt tredje cert och 
blev GB.CH. Ruben tävlade även i Leeds och tog där sitt fjärde cert, BIR och BIG2. Grattis!  

  

Kenzos dotter Shirley ! 

  

Faraoland Shirley Valentine. 

 
Faraoland Shirley Valentine. 
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Shriley blev BIR valp första dagen i Tvååker . 
Grattis! 

  

Rubens dotter Jethard Pardon Me Boys... 

  

...blev BIS valp på the nothern basenji clubshow. Hon har även vunnit två res.cert o två BOB puppy trots sin unga ålder. 
Grattis! 

  

Rubens dotter Embeau valpen är Symphony... 

...vann Res. cert och BOB puppy i Leeds. Grattis! 

  

Flera Luica barnbarn:  
 Vikings son Harley ! 

  
BIR - SV-07 Faraoland Bluetooth Enigma (till höger)  
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BIM - CH Unique Creation Out Of Africa (till vänster) 

Harley tävlade på Lövudden med den äran och blev inte bara BIR utan travade även in på BIG 1 platsen! JÄTTE GRATTIS!  

  

Vikings dotter Russin ! 

  
Enigma Touch of Magic  

Russin tävlade också på Lövudden och blev BIR valp. Grattis! 

  

 

  

Farväl Gunnar 
Min älskade make, min vän och min följeslagare! 
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Vart ska man börja när livet plötsligt vänder blad? Hur kunde det ske och varför? Gunnar, en otrolig vän och en man så full 
av liv finns inte längre bland oss. Efter en kort tids sjukdom somnade Gunnar fridfullt in hemma i sin säng kvällen den 19 
juni. Även om vi visste utgången så kan man ju aldrig förbereda sig. Tack till alla vänner som funnits till hands under hela 
förloppet med hjälp och stöd i oändlighet. Gunnar finns för alltid kvar i våra hjärtan! 

 

Gunnars otroliga engagemang och intresse i hundsporten har 
gett honom många vänner genom åren. Och det slår mig nu 
när jag sitter här i tårar hur omtyckt han var och vilket stort 
kontaktnät som fanns runt honom. Ända sedan dödsbeskedet 
så har det vällt in blommor och samtal/mail från inte bara 
Sverige utan även från stora delar av världen. 

Gunnar har hållit på med hundar hela livet. Han har haft Mops, 
Pekinges, Cocker Spaniel, Schäfer och Miniatyr Bullterrier. Han 
har varit ordförande i både Mopsordern och Pekingeser Logen. 
Han var den som gjorde om Mopsordern till en rasklubb inom 
SKK och (dåvarande) SSD.  

Redan 1968, då som värnpliktig, var han van att leda både 
människor och hundar. Han var Minhunds Gruppchef i 
Sollefteå. Hans alldeles egna hund hette Arméns Pry och var 
mycket duktig på både mark- och trådminor. 

Gunnar var alltid en handlingskaftens man! Tillsammans med 
Per Klason och Marje Rebane startade Gunnar Cocker Spaniel 
Klubben ur Östergötlands Cocker Klubb trots att alla sa att det 
var omöjligt. Snart blev det hela sveriges Cocker Spanielklubb. 

Gunnar fick sitt kennelnamn WARMASTER 1972 och redan 4 år senare startade han tillsammans med Jörgen Lundqvist och 
Ruth Hägglund Bullterrierklubben! 

När Småland/ÖstergörlandsKennelklubb skulle delas -74/-75 blev Gunnar först SKKs Östgötaklubbs protokollförare och 
sedan ganska snart Ordförande, en post han hade i hela 5 år. Vid fullmäktige blev sedan ÖKK, SKKs första LÄNSKLUBB! De 
slog Uppsala med några minuter! Åren efter reste Gunnar runt i Sverige för att uppmuntra andra att starta länsklubbar. När 
SKK sedan hade sin första Länsklubbskonferens så var Gunnar initiativtagare och mötesordförande! 
När SKK ordnade sin första länsklubbsutställning var 
Gunnar kommissarie! Detta var 1977 och han var troligen 
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den första som lade ner ringbanden på marken och fäste 
dom med spik istället för att ha stängsel med stolpar och 
rep.  

Under 30 år har Gunnar dömt på Drive-In och andra 
inofficiella utställningar. Troligen är antalet nu uppe i cirka 
110 stycken! Dessutom har han dömt endel Rasspecialer 
också. Bland annat Yorkshireterrier, Bullmastiff, Samojed, 
RR, Klein/Mittel, Cocker Spaniel med mera!  

Utomlands dömde Gunnar Bullterrier officiellt i Österrike, 
Lettland och Ryssland samt även flera andra raser innan 
länderna blev medlemmar i FCI-organisationen. Inofficiellt 
har Gunnar dömt Bullterrier i England fyra gånger och två 
gånger vardera i Finland och Danmark! Som enda svenska 
uppfödare så står Gunnar med på A-domarlistan i England. 
Han har även dömt stora klasser med Samojed, Husky, 
Beagle Skotsk Hjorthund och Dobermann i Skottland. 1 april 
i år reste Gunnar till England och var domare för Northern 
Basenji Club Open Show i Manchester. 

Den 12 maj i år dömde han för sista gången. Det var på 
Mjölby BKs utställning bara några kilometer därifrån vi bor. 
Redan då var Gunnar mycket sjuk men han klagade aldrig 
och stod en hel dag och bedömde hundar i ömsom regn 

ömsom sol.   

 

  
Sedan 2 år tillbaka var Gunnar ordförande i Bullmastiffklubben. Han var även mycket aktiv inom Blodhund och ordnade så 
att Blodhundsmedlemmarna fick sin klubbtidning med jämna mellanrum under året. Han har haft förtroendeuppdrag i både 
SSD och Svenska Basenjisällskapet och flera gånger hjälpt både Keeshoundringen och Norsk Buhund som 
årsmötesordförande. Sedan i våras var Gunnar även ordförande i SSUK. 

Det känns verkligen som en "stor" man försvunnit. Gunnar hjälpte alltid till med allt möjligt och nu märks det verkligen att 
han har många tjänster "innestående" hos andra både här hemma i Sverige och utomlands. Gunnar var en enkel och 
okomplicerad man. Framförallt var han mycket klok. Han var den som alltid stod bakom mig med råd och handlingskraft för 
att jag skulle kunna driva mitt avelsarbete i den riktning jag önskade. När jag en dag nämnde att jag någon gång ville ha en 
tax ( jag är uppväxt med tax) så hade han på ett ögonblick ordnat så att jag fick min lilla Bubulina i julklapp. Så var Gunnar! 
Aldrig egoistisk, alltid generös och handlingskraftig!  

Vi saknar dig Gunnar och du finns alltid i våra hjärtan nu och för evigt!  
/Din Helena   

Frågor om begravningen besvaras på denna adress! 

  

  

 

Faraoland Beatrix Potter BIS valp! 
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I Kirkenes  i helgen blev Bea BIS valp. Domare Paula Heikkonen -Lehkonen,Finland. 

Grattis Kjersti ! 

 

I Avesta tävlade Harley och han var vackrast bland hanarna och slutade som BIM. grattis till Sofie och grattis till alla andra 
vinnare! 

 

Vilken helg!! What a weekend!! 
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Den svenska sommaren är ju vida känd för sin blå himmel,sol och svala bris. Det var just en sådan svensk sommar helg 
bara att man saknade den omtalade svala brisen. Man fick hela tiden påminna sig om hur mycket man längtar efter 
sommaren hela vinterhalvåret och försöka vara tacksam medan man oavbrutet torkade svetten ur pannan och flämtade 
efter vatten. Vi började vår helg i Vänersborg som var förvandlad till en kokande gryta. Hundarna var trots denna 
bedövande hetta jätte duktiga. Kenzo travade in som BIR och fick därmed sitt sista cert och blev SUCH & DKUCH på dagen. 
GRATTIS till Cilla o Bruno!  
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I finalerna gick det otroligt bra för Kenzos mamma som fullkomligt vräkte in i finalringen och vann BIS veteran! Inte illa 
pinkat av en tik som snart är 10 år och som har tjugo barn! Snacka om matte var stolt! tack lilla" Cican" för du är en så 

underbar liten basenji.  

 

Lucia hade två av sina barn + en "kusin " med sig i uppfödargruppen för Faraoland och ibland hur många grupper som helst 
och två gallringar så slutade vår grupp BIS4.  
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Söndagen och Norrköping bjöd på samma väder och solbrännan började svida lite. I Norrköping mötte även Harley upp. 
Slutresultat blev BIR till Harley och BIM till Loka som nu kan titulera sig S.CH.  Vi hade även här en uppfödargrupp men vi 
deltog inte i stora ringen med den men vi fick ett HP. 

 

Att försvara Faraolands svenska färger på specialen var Ruben INTUCH Faraoland Excuse Me Desmond. Det gjorde han med 
den äran!! Vi kan stolt konstatera att Ruben var vackrast bland hanarna och slutade som BIM! Grattis Nora! 
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På Europa utställningen i Zagreb var Superlativa enda basenjivalpen som fick very promising! Grattis Tina! 

  

  

I Norge var beatrix Potter på tvådagars utställning och hon blev inte bara BIR båda dagarna utan även BIG2 i dagarna 
två..... Grattis Kjersti! 
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Vikings barn skördar framgångar i Norge! 

 
Viking i full fart! 

 
Faraoland Viking Raidho 

På Drammens internationella utställning i helgen så blev NORD.V.06 Faraoland Viking Raidho Bästa hane o BIM. Grattis 
Wenche o Gro ! 
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Faraoland Bluetooth Enigma 

  
På Norska basenji specialen blev SV 07 Faraoland Bluetooth Enigma BIS ! Grattis Sofie o Madelene !  

  

 
Enigma Touch Of Magic  

  
På samma utställning blev Enigma Touch of Magic BIM valp! Grattis Sofie o Carina! 

  

  

Faraoland Beatrix Potter 
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Enigma Touch Of Magic  & Faraoland Beatrix Potter 

  
Faraoland Beatrix Potter kom hack i häl med lilla Russin. Loka o Kenzo hejar på Lillan! 

  
  

 
Faraoland Superlativa 

  
Faraoland Superlativa har åter tagit hem ett BIR valp. Grattis Tina! 

  

 

Bubulina på träning! 
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Tack Bruno o Cilla som tog hand om Bubulina en hel helg och tränade viltspår. 

 

Utställningsträning 

  

Cilla tränar Ambient Colour Loango,Ambi. Cilla with Ambient Colour Loango, Ambi 
  

  
Cilla och Loka 
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Still Going Strong father and daughter!!!!! 

  

Snart tio år! Multi CH. SV99 EUS 01 Faraoland Lucia out of Africa 

 

Snart 15 år !!!!! Multi Champion NORDV 95 Hot Stuff out of Africa 
  

 

Faro har varit på sin första hundutställning!  Plunge nat. 27/5 
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BIR o BIS res. blev resultatet på första utställningen. GRATTIS  Airida i Lithauen! 

 

Vår Italienska prinsessa har för alltid somnat 

 

IT.CH.Pulcinella Jaffa Juice vår älskade lilla Jaffa blev 17år och 4 mån. Jaffa var en helt fantastisk liten basenji. Saknaden är 
enorm. Jag är så stolt över att ha fått vara Jaffas bästa vän och jag kommer alltid att minnas Jaffa med tacksamhet över 
den glädje hon skänkte oss. 

SSUK i Hässleholm! 

Tack till alla som gjorde min dag i Hässleholm till ett trevligt sommar minne. Jag låter resultaten och bilderna tala för sig 
själva. Harley vår ståtlige prins! 8 utställningar - 8 BIR!!!!!!!!! 
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Harley tog ytterligare två Bir i helgen på de två utställningar han hann att delta på. Som om inte detta var nog så blev det 
grädde på moset också eller vad sägs om BIS junior o unghund och  BIS 2 vuxen. Faraoland Shirley Valentine  tävlade bland 
valparna och blev BIM. Grattis Roland o Sussie. Viking var med till Hässlehom för att coacha både Harley och lille Viggo. 
"Viggo" Enigma The Magician rörde sig  som pappa och svepte in som BIS 2 Grattis Lotta! Lucia tävlade i veteran och även 
hon knep ett BIS2!  Andra deltagare som vi tog kort på var Loka och hennes stiliga son Cliff -Faraoland Bertie Wooster. Se 
och njut! 

  

  

Tiva BIR! 
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Lilla Tiva Faraoland Superlativa har varit på utställning. Hon Blev BIR valp och utagen bland de tio bästa valparna men ej 
placerad. Grattis Tina 

 

  

Ny bild på FARO! 

 
Faro, Faraoland Point Taken hälsar från Lithauen  
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Faro's hemsida! 

 

Raidho har varit i Danmark och tagit CERT! 

 
Faraoland Viking Raidho har nu tagit sitt danska utställningcert. Grattis till Gro Udby! 

  

 

BEA Bis-3 i Hammerfest!! 

 
Faraoland Beatrix Potter BIR BIG1o BIS3 valp ! Grattis Kjersti Sollien- Iversen,Norge 

 

Hälsningar från när och fjärran! 
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Faro, Faraoland Point Taken hälsar från Lithauen  

  
Tiva, Faraoland Superlativa hälsar från Croatien. 

 
Far o son hälsar från valpträffen i Mjölby hembyggdsgård. Om träffen går att läsa här! 
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Harley is BACK! 

 
I Västerås blev Harley, Faraoland Bluetooth Enigma BIR två dagar i rad.  

På SSUK placerade han sig BIS-2 junior och BIS-2 vuxen.  
Ett JÄTTE grattis till Sofie o Madelene Lönn kennel Enigma! 

Harley på nytt segertåg! 

 
Harley kan nu titulera sig SV-2007. Han blev åter BIR i Österbybruk!  

Grattis Sofie och Madelene Lönn kennel Enigma! 

En annan "storfräsare" RUBEN! 
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Ruben INTUCH. Faraoland Xcuse Me Desmond  BIR o BIG1 i Schweitz! Grattis Nora Lindqvist, Finland 

 

Påsken 2007! 

 

2007 års Faraoland representant till Veteran of Veteran - Ch Faraoland Nile Wild Kazizi! 
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Även om vi själva inte besökte Grand och den prestige fyllda tävlingen så hade vi en representant från Faraoland där. Det 
här året var det Faraoland Nile Wild Katizizi. Kazizi är efter en hund som vid flera tillfällen tävlat både både på Champion of 
Champion o Veteran of Veteran nämligen Multi CH. Bokoto Nile Star Voyager. Man kan väl i det här fallet säga att äpplet inte 
faller så långt från päronträdet..... mamma till Kazizi som vi alla känner som Jaffa är vår lilla solstråle Mingeli, Bokoto 
Nile Gossimer Glowlimn som säkert såg den spännande tävlingen från sin himmel. Jag vill tacka Naranja och Håkan för att ni 
tar så väl hand om Jaffa och hennes "stora" Syster Alida. 

 

Lucia var anmäld att tävla på söndagnes utställning på Älvsjömässan . Hon hade sin son Kenzo med sig och de hade en 
trevlig dag. Faraoland Xcellent Example, Kenzo fick CK och Lucia blev BIR veteran. 

  

Vi har fått en del påskhälsningar och här kommer några: 

Loke 
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Loke, Ch Faraoland Nile Wild Ituri hälsar till sin flicka Loka. 

 

Aloha & Nelson 
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Nelson, Ch Mandela Free Out Of Africa och Aloha, Teazer´s Aloha To Faraoland hälsar till alla kompisar på faraoland. 

  

  

 

Hälsningar från Spanien! 

  

James syns här med kompisarna Jordi och basenji tjejen Kimba. 

 

Här kommer Bubulina! 

 

Bubulina tränar spår och visar sig vara en riktig expert på området. En naturbegåvning. 
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Hälsningar från Faraoland Superlativa "Tiva" 

 

e. Faraoland Saga Zulu x u. Ch Hazhart Star Surf 

 

Hälsningar från Faraoland Point Taken "Faro" 

 

e. Faraoland Saga Zulu x u. Ch Hazhart Star Surf 

 

Ruben vinner i Tampere! 

Sida 87 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



 

 

Ännu en vårhälsning! 

 

51 basenji deltog på den Intenationella utställningen i Tampere. Ruben gick segrande ur 
den striden med BIR och ett sista cacib och kan nu titulera sig INT. CH. Ett JÄTTE 
grattis till Nora och Ruben! Bra jobbat! 

Här kommer ytterligare en hälsning och den här gången från Lithauen. Faraoland Point 
Taken alias Faro med sina nya vänner. 

Sida 88 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



  

 

Årets Basenji i Norge! 

 

Vi vill Gratulera CH.Faraoland Nile Wild Nebukadnessar`s dotter CH. Vicita´s Go For It. 
Till Utmärkelsen Årets Basenji 2006 i Norge! 
Grattis Baard och Wenche! 

 

Valphälsningar från när och fjärran 
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Superlativa trivs bra med sin nya kompis Zarah. De lever nu med matte Tina i 

Slovenien. 

  

Shirley som bor med Sing och Army i Löddeköpinge hälsar att våren är på väg. 

 

Det kommer att dröja innan våren når till Nord Norge där Bea bor men hon skickar 

hälsning från fotografen. 

Sida 90 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



 

 

Från Tyskland kommer nästa hälsning där våren kommit väldigt långt.El principe alias 

Gihbli kollar krokusar och myser med barnen. 

När vi skriver detta så sitter James på planet till Alicante med husse Jose. Där skall han 
bo med sin basenji kompis Kimberlin och där är det varmt hela året om . Snacka om att 
husse skrattade när James visade sin ljusblå vinterkappa! Kortet visar hela familjen vid 
avfärden. 

   

Vi önskar alla valpar med familjer Lycka Till på färden genom livet. Vi vill också Tacka 
Gun Liz ,Cilla o Bruno för att vi fick låna Kenzo och Zulu till våra flickor.  
Tack Bruno för ditt tålamod under all fotografering. 
  
Nu ser vi fram emot en härlig utställningssäsong både i valpringarna och bland de 
vuxna. Vi börjar också så sakta planera för nästa säsongs valpkull. 
Ni som är intresserade följ med vad som händer på planerade valp sidan. Mycket snart 
kommer spännande info..... 
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Vårhälsning från Ch Faraoland Nile Wild Jiddah 

 

 

Anton 12 år och Ida 10 år 

  

 

Italien Champion Pulcinella Jaffa Juice 

Årets första riktigt varma soliga dag! Gräset är redan grönt och vi har spring i benen. 
Det är nästan så jag kan höra "Min sommarvisa" (Idas sommarvisa) spela. Vi har det 
jättekul Anton och jag. Lille Clooney är också med på ett hörn naturligtvis men han 
hänger inte riktigt med när vi busar i full fart. Nåja det ska väl sägas att jag hoppat 
över "bantningen" inför denna säsong men man kan vara tjock och vacker! Jag får helt 
enkelt hoppa över vårens badräktsmode för i min ålder så är det inte lika viktigt! I 
vinter har jag och Anton fått barnbarns barn, det var verkligen härligt och vi är 
jättestolta över dom. Lille Clooney är som sagt kvar, det tar nog ett tag innan han hittar 
någonstans att bo men det gör inget för vi myser tillsammans alla tre och Clooney är så 
kärvänlig och snäll. Nä nu ska vi passa på att ta en repa i trädgården igen och plocka 
lite krokus och snödroppar!!!! Verkligen härligt det här med egen tomt, det 

rekommenderas varmt!  

Glada vårhälsningar från Er Ida  
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Jaffas släktingar i Slovenien 

 

Vi vill Gratulera Ruben till fyra Top Basenji i England! 

 

Jaffa vill hälsa till alla sina nya släktingar runt om i hela Europa. Här är några av de nya 
medlemmarna i hennes familj. Ni som vill se mer gå in på Antelope lollipop. Se 
länksidan! 

 Ruben har bara tävlat under 4 månader i England och ändå lyckats så bra att han blev 
4 top basenji! Vilken bedrift!!!!! Grattis Nora! 

  

Säsongens valpar! 

Jag vill tacka alla nya fantastiska valpköpare. Alla mina valpar har kommit till aktiva 
utställningshem och det är vi extra glada och stolta över. Många har rest långt men alla 
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Kenzo segrar i Danmark! 

 

 

Bobban! 

valpköpare har själva hämtat sina småttingar. Vi har återigen fått härliga nya vänner 
från när och fjärran och jag vill önska alla lycka till och välkomna alla till min Faraoland 
familj!  

Mina valpar har nya hem i: 

 Spanien - James Herriot 
 Smygehamn - Bertie Wooster  

Norge - Beatrix Potter  
Löddeköpinge - Shirley Valentine 

  Superlativa - Croatien 
 Point taken - Lithauen 
 El Principe - Tyskland  

  

Faraoland Xcellent Example, Kenzo svepte runt ringen i Odense. Domaren utsåg inte 
bara Kenzo till BIR i hård konkurrens utan i Stora ringen placerade han Kenzo BIG2 ! 
Ett JÄTTE grattis till Cilla o Bruno! 
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Ruben blev Faraolands 36:e champion! 

 

 

Faraolands valptitt! 

INTCh CANCh SV-03 NordV-03 Robert Redford Out of Africa kan nu även titulera sig 
Polsk Champion! 

Grattis Grazyna och Andrzej kennel Loango! och Tack för att ni tar så väl hand om lille 
Bobban. 

Faraoland Xcuse Me Desmond är nu tillbaka i Finland och firar med att bli champion på 
första utställningen. Vi hurrar och gratulerar! 

Detta är Lucias sjunde Champion barn. Vårt rekord är fortfarande Lucias mamma 
Tingeling CH. Faraoland Nile Wild Bambuti som av 14 barn har 10 som är champions.  

Lucias championbarn är: Tambourine Man, Thunderflash, Toyou at Zordia, Viking of 
Venture, Victory and Freedom, Xtreme Ecotica och Xcuse Me Desmond. 

Tingelings championbarn är: Guran, Jeriko, Juddah, Jiddah, Lucia, Luxor, Luebo, 
Lumumba, Oman och Ono. 

Sida 95 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



 

 

I Lördags hade vi vår officiella valptitt och valparna gjorde verkligen sitt bästa för att 
charma alla besökare. 10 personer hade trotsat den begynnande vintern för 
sopplunch ,valptitt och fördelsedags firandet av Sveriges äldsta basenji Ch. Pulcinella 
Jaffa Juice. i bor ju i en liten röd stuga på landet men finns det hjärte-rum....... 

Bruno ställde som vanligt upp till 100 med fotografering och Sofie hjälpte till med" the 
stacking". Tack till alla som ville titta lite närmare på mina valpar . Jaffa tackar för alla 
fina presenter! Bla. en falukorv från Paris och Harley, en special designad vinflaska från 
Hallon och en burk tyska bratwurst från Tindra och Pepsi. 
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Sida 97 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



  

 

   

Sida 98 av 102Faraoland Basenji Månadens Bild

2010-02-22http://www1.shellkonto.se/faraolan/djungeltelegrafen2007.htm



  

  

 

Jaffa firar sin 17 års dag i sus och dus! 

 

 

Vi vill alla gratulera vårt lilla underverk CH. Pulcinella Jaffa Juice. Idag fyller hon 17 år. 
Fortfarande är hon en spänstig tjej som glatt följer med på skogspromenad eller en biltur 
till staden för att handla korv som är hennes älsklings godis. 

Grattis lilla stumpan  
önskar vi alla på Faraoland och Warmaster!   
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Twinkles valpar 3 veckor 

 

Läs mer och se fler bilder här! 

 

GÖTEBORG INT.  5/1 2007 

 
Bir - Faraoland Bluetooth Enigma   Bim - Kaya-Kayena 

Efter sin svåra sjukdom så är Harley back in buissines! BIR med tredje certet ! GRATTIS Sofie och Harley! 
BIM m.Cacib  gick till CH.Faraoland Nile Wild Kazizi´s dotter Kenya. Grattis Naranja. Harleys farbror Kenzo 
fick CACIB och det grattar vi naturligtvis Cilla och Bruno till. Lilla Sally, Xcreme Exotica spurtade rejält på 
upploppet och slog sina bröder på målsnöret och blev X-kullens första champion och Faraolands 35:e 
champion! Grattis och tack till Rickard Lindbom med familj. 
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SJV-05 SUCh Faraoland Xtreme Exotica, ägare: Rickard Lindblom 

 

 

6-veckorsbilder på Lokas valpar! 

Ytterligare en junior från oss vackre Gulle hade ätit lite för mycket av den goda helgmaten och varit lite 
okänlig. Han kämpade dock fint men fick nöja sig med ett första pris . Väl Kämpat. Han gjorde också ett 
JÄTTE jobb som de övriga i kennel Faraolands uppfödargrupp. 

Jag vill här tacka alla för god hjälp och till alla i Göteborg för god kamp!  2007 års första utställning var en 
mycket lyckad sådan för Faraoloand.
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Klicka här för fler bilder! 
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