
 

 

 

A little bell 

As I stand here at the show poised among the others 

My mind goes back to Jungle days when I ran with my brothers 

The mad excitement of the chase the sound of small feet running 

I only wore a little bell to tell them I was coming. 

The hall is hot there is no air At least not much to mention 

The judges hand are hard and firm as I stand to attention 
Though I am caged, my mind flies free where natives babes lick sunning 

And I will were my little bell to let them know I am coming 

Oh! Take me back jungle days the leaves dew-wt at dawning 

Where hordes of monkeys shout and play as we run in the morning. 

All among the sunlit trees where jeweled birds are humming. 

And I will were my little bell witch says "Its me! I am coming!" 

by Lis Hesley 

 

Faraolands år 2008 lider mot sitt slut 



 

År 2008 blev det fantastiska år vi alla hoppats på och drömt om. Det viktigaste som hänt under året för 
Faraoland är att Cecilia Johansson allas vår Cilla gått in som delägare i kenneln. Delad glädje är dubbel 

glädje och vi hoppas båda på många framgångsrika år tillsammans. Planerna för 2009 års basenjikullar är i 
full gång och vi kan redan avslöja att det kommer att bli både en intressant vår-sommar och en spännande 

höst- vinter kull ( kanske två). 

2008 började med framgångar redan på årets första dagar i Göteborg med BIR, BIG-1 o BIS-4. Sedan har 
det rullat på och vi ska inte trötta ut er med alla resultat. Höjdpunkten för alla entusiaster i 

utställningsvärlden var självklart världsutställningen och vår special. Faraoland knep två BIS på specialen 
och två världsvinnartitlar! Vår veteran Nelson, Multi Ch Mandela Free out of Africa hade dammats av inför 
vår special och han gjorde en strålande comeback som inte lämnade någon oberörd. Han flöt runt ringen i 
ett härligt basenjitrav och en självklar vinnarattityd, precis som det anstår en riktig diva. Ytterligare en svart 

diamant, nämligen Nelsons barnbarn Harley Multi Ch Faraoland Bluetooth Enigma, travade in som en 
självklar segrare. Det har väl inte undgått någon vilken vilja och glädje i utställningsringen den hunden har. 
En underbar basenji som vi har njutit av hela året. Han har verkligen gått från seger till seger. Han har en 

hög placering på ÅRETS HUND-lista alla raser och vi vill här passa på att gratulera och tacka Sofie o 
Madelene Lönn. Vi gläds med er och vi är så oerhört tacksamma för ert engagemang och det jobb ni lagt ner 
för att detta skulle bli möjligt. Världsvinnartitlarna gick till Ruben, Multi Ch Faraoland Xcuse me Desmond, 
även han en storvinnare som numera härjar ute i Europa eftersom han och matte flyttat till Schweiz . Den 
andra titeln gick till ytterligare en avdammad veteran nämligen Ch Faraoland Nile Wild Nimba. Grattis 

Jeanette och Nora.  

Faraoland vann bästa uppfödargrupp både på specialen och världsutställningen och det är vi stolta och glada 
över. Vi har även visat en valp nämligen lilla Daisy, Jo Coyote’s Oxe-eye Daisy och hon har flera hedervärda 
BIR-valp placeringar på sin redan digra meritlista. Vår egen veteran Lucia Multi Ch SV-99 Eus 01 Faraoland 
Lucia out of Africa har gjort det igen! Ett BIS-veteran för att kvala in till Veteran of Veterans! Hon har även 
andra topp- och finalplaceringar, t ex BIR på Öland, grupp-4 placering och två BIS-2 i veteranfinaler. Hon 
tackar för sig med flaggan i topp genom att även krönas till Årets basenji veteran. Hon har med det åter 
bevisat sin storhet, en riktig drottning. Faraoland är just nu i full gång med en ny pyramid till hemsidan för 

åter har vi skördat Årets basenji, Årets veteran, Årets avelshund och Årets uppfödare.  Tack till alla 
Faraoland-kämpar och tack alla ni andra för god kamp! Vi ses i ringarna i sommar. 

 

Viking har blivit pappa! 



 

Vikings fru Umbra fick den 20/12 7 fina valpar. Fyra hanar och tre tikar. Tre svarta och 4 röda. 

 

Två gånger tre i Helsingfors! 
 



"Harley" Faraoland Bluetooth Enigma blev 3BH och  "Bea" Faraoland Beatrix Potter blev 3BT och fick 
därmed cacib. Hon är blott två år gammal men har ändå vunnit cacib i 4 olika länder. Grattis till Sofie 
och Kjersti, Bra Jobbat! 69 basenji var anmälda så två tredje placeringar är mycket goda resultat! 

 

En hälsning från Alicante och James 

 
 

Faraoland James Herriot (e. Int.CH. Faraoland Excellent Example u. S.CH. Faraoland Yippe Loka) 
vann två cert, cacib och BIR på tvådagars utställning den 6 och 7 december i Alicante!  

 

SoN.CH Faraoland Nile Wild Fataki har nu fyllt tonåring! 

 

Fataki eller Titti som hon heter till vardags ses här med sina yngre systrar. Titti är efter Bokoto Nile 
Gossimer Glowlimn "Mingeli" och den tyska hanen AliBaba Tin Abouteka. Underbart att se en tricolour så 
suuuuper svart vid tretton års ålder! Tack Sonja o Leif Hellström för att ni sköter och älskar Titti så fint och 

tack för kortet. 

 

Nya vindar på Faraoland! 



 

Det är med stor glädje jag meddelar att kennel Faraoland står inför förnyelse och ny framtidstro. Faraoland 
består numera av två kämpar! Cecilia Johansson har ingått i kenneln efter att i flera år varit dess största 
supporter. Cilla har i flera år visat mina hundar i team med Sofie Lönn med den äran. Cilla är verkligen en 
tillgång för kenneln inte bara i ringarna utan även i planer och drömmar, nya ideer och tankesätt vilket gör 

att jag med största glädje, förtroende och tillförsikt hälsar Cilla välkommen till Kennel Faraoland! 

 

 

Stora Stockholm 2008! 



 

 
 

Tidigt lördag morgon 05.30 startade jag och min brors barnbarn Olivia resan till Stockholm och utställningen 
i Älvsjö. Vi åkte först till Cilla o Bruno för att  i konvoj i strilande regn och dimma ta oss upp till Stockholm. 
Väl framme så mötte alla basenji vänner upp till en spännande rasring. Flera valpar hade nu gått upp i 
juniorklass och det var därför  en del "nya" ansikten i ringen vilket gjorde det extra kul. För vår del så 
slutade Daisy tvåa i juniorklass och sedan 4 BT. Harley slutade som BH och BIM, Viggo kom BH 5. Lucia 

kämpade till sig en BIR veteran placering. GRATTIS till alla vinnare!!!! 

Oilvia ville efter rasbedömningen titta på dvärgspets som hennes bror Emil har och sedan tittade vi på 
agility. Vi gick även för att se basenjimontern som var fint iordninggjord. Shopping är ju en viktig del av 

Stockholmsutställningen och det gjorde vi även om det mest blev att titta på alla saker, utbudet var enormt 
t.om. större än på världsutställningen. 

Så småningom var det dags att flytta vårt "bo" närmare finalringen. Cilla skulle visa Lucia i stora ringen. 
Domaren hade dömt henne i en annan finalring under sommaren utan placering så förväntningarna var noll 

så att hon blev utagen bland de tio bästa men inte placerad var ändå väldigt roligt. 

Som ni alla vet så har allt roligt ett slut och så även denna dag som toppades av att Sofie visade en 
American Akita till BIG!  Beaufleet's Bearing All hade en utstrålning som bara en taggad akita kan ha. 

Underbart! Stort Grattis till Mirko Lundén, stolt ägare till tiken. I skrivande stund vet vi att Akitan gick ända 
upp i topp till BIS2! Så roligt och så välförtjänt! Detta fantastiska ekipage är jag säker på att vi får njuta 

mycket av 2009 och det ser vi verkligen fram emot. 

 

Nelson har blivit pappa! 



 

Idag har Nelson Mandela Free out of Africa blivit pappa till 4 underbara svarta pärlor. Flickorna 
finns hos kennel Chagma i Norge och jag vill inte bara gratulera Gro utan också tacka för att 
du vågade para med gamlingen så att vi fick en ny generation till  pärlhalsbandet (ni har väl 
sett Gro svarta pärlor, i halsband och örhänge?). Jag önskar de små underverken Lycka till i 

livet! Mamma till de små är Vicitas Fancy Face. 

 

En händelserik helg och en triumf för Viking! 



 
 

Viking hade  tre avkommor med på utställningen i Herning i Danmark som var internationell och 
Nordiskvinnarutställning 2008. Alla tre fick sina titlar Nordiskvinnare. Två juniorer från Chagmas, Chagmas 
Pirate King Black Pearl och Chagmas Pirate Princess Red Ruby, och så Harley som även slutade som BIR. 

Grattis till alla vinnare! 

Här hemma hände det också saker  för jag hade Lady breeders här för att lyssna på Mia Löwbeers 
reseskildring  från hennes resa till Afrika. Vi fick även nöjet att lite mer ingående lära känna hennes 

Afrikanska import Gali. Tuppen i denna kacklande hönsgård var Lennart Swenson som tidigare varit verksam 
som genetiker på SKK. Tack Mia o Gali + alla som bidrog med förtäring.   

 

 

 



 

 

  

 

ÅÅÅÅH, jag hatar trappor! 
Hur gör man egentligen för att bestiga dem???? 

Tiva är en ro ligt liten tjej som inte riktigt gillar trappor, 
ta en titt på filmen för att se hur Tiva gör... 

http://s162.photobucket.com/albums/t279/zara_tiva/ 
?action=view&current=2008_10_Ljubljana_filmici003.flv 

 

Nu är Ambi inseminerad! 



 

I fredags tog vi det första progresteron testet på Ambi och det visade sig att hon redan var uppe i början 
på sin topp . 

Cilla och jag hann knappt fatta det innan vi satt i bilen på väg mot Norge. Väl där så hittade vi med GPS 
hjälp till veterinärhögskolan som ligger mitt inne i Oslo. Cilla körde och det gjorde hon med bravur. 

Insemineringen gick utmärkt.Efter det for vi ner till Gro där vi bodde i hennes nya fina husvagn med 
golvvärme. Wenche o Baard var redan på plats och vi fick en härlig kväll med god mat,vin och en massa 
roliga minnen. Gro och hennes familj bor i ett underbart hus med pool och vinter bad. De förestår en 
karantän och har även hundpensionat.Gros tik Fancy som var parad med Nelson är helt klart dräktig och 
det är vi xtra glada för eftersom gammal man gör så gott han kan.......snart 12 år. På söndagen åkte vi 
åter in till Oslo för ytterligare en inseminering och så var det dags att vända hemåt igen. I bilen fick vi 
lite rapport från Växjö. Grattis till alla vinnare! Lilla Daisy och Vikings son Viggo tog var sitt cert. Viggos 
nionde och lilla junior Daisy tog sitt andra raka cert och slutade på en hedervärd andra plats.Harley 
slutade som tvåa bästa hane och Sofies faraohundar Inez o Casper gjorde det mycket bra ifrån sig med 
ett BIM o BIR valp och även BIS2 valp.Grattis Sofie och Madelene. Lokas och Kenzos dotter Shirley 
slutade som fyra bästa tik. 

När vi närmade oss Borås fick vi telefon rapport från både Bruno och Madelene om en två-timmars kö vid 
Brahe hus. Vi beslutade då att åka den gamla Gränna -vägen till Ödeshög där vi kunde  åka upp på E4 
igen. Väl hemma så stupade vi i säng med stora förhoppningar om fina, fantastiska valpar i början av år 
2009. Tack Cilla som ställde upp och körde mesta delen av den långa vägen och för trevligt sällskap 
förstås. 

 
Daisy 



 

"Tiva" Faraoland Superlativas egen berättelse om Budapest Europa utställning! 

 

 

 

I heglen blev Vikings dotter "Giza" Vicita´s Mystic Shadows of Giza  BIR valp gånger två och 
även BIG3. GRATTIS till Jeanette Strand. 

Vicita`s kennel hade även BIR, BIG3 o BIM vuxna grattis Wenche Enger. 



 
 

Mammas lilla livskamrat Twinkle fick stanna i bilen med mina hundar när barn, barnbarn o 
banrbarnsbarn firade en riktig pantertant! 

 

 



 

 

 

Kolla vilken present jag fick av Sofie från hennes resa till Budapest! 
Gissa om jag blev glad....... 



 

 

Nytt hälsoresultat! 

Faraoland Viking Of Venture är idag ögonlyst med en gnutta PPM annars UA 

 

HEJA BEA !!!!!!!!!!!! BIG 2 på NKK i Tromsö! 

 



  

 

 

 

JÄTTE GRATTIS till Linda med ny S.CH. Warmaster Mike Parkinson! 



 
 

 

Hösthälsning från Faro! 

  

 

Tiva! 

 

SLO HR JCh JZW-07 JCW-08 CW-08 Faraoland Superlativa "Tiva" vann r-cert på Europavinnar-utställningen i 
Budapest och på Club Showen också! Grattis Tina! 



 

Harley! 

 

 

Harley är på banan igen efter en liten smärre vurpa i Budapest. Här tävlar Harley i Sundsvall med ytterligare 
ett BIR + BIG 3 som resultat. Budapest var självklart en utställning vi hoppades lite  mera på men ändå blev 
det med beröm godkänt både för Harley och Superlativa, de två hundar som representerade Faraoland. 

 

Hösthälsning från Giza! 

 

 

En hösthälsning från Bibi i Polen! 



 
 

Vi haller tummarna för hans ägare Ala Nowak som i November tävlar i the championship för junior handlers. 
Ni som vill se Alas sida tryck här! 

 

Hösthälsning från Viggo! 

 

 

Kongsvinger INT. 4/10 



 

Vikings son Chagma´s Pirate King Black Pearl blev BIM med cert på sin första utställning i vuxenklassen. 
GRATTIS till Gro Udby kennel Chagmas!. 

Gro har varit här i veckan och parat med Mandela Free Out Of Africa "Nelson" och jag önskar lycka till med 
nya små svarta lakrits barn. Ni som är intresserade av en valp ur den kombinationen kontakta Gro 
www.chagma.no 

 

Nya hälsoresultat! 

Bumbala Bahati Loango (Mandela Free Out Of Africa - Chattanooga Cho Cho Ypsylon) pr. clear 
Cool And The Gang Movie Star Loango (Robert Redford Out Of Africa - Klassic's A Star In Stripes) pr. clear 

 

Harley BIR & BIG 2 på Åland! 



 

Grattis Sofie o Madelene! 

 

 

 

Mer hälsoresultat: 

Faraoland Xcellent Example är testad troligen fri från fanconi syndrom 



 

GRATTIS till Kjersti! 

 

 



  
 

Gibraltar, Lördag 20/9-08 Domare: Carla Molinari, Portugal 
GBZ.JCH Faraoland Beatrix Potter "Bea" BIR med Cert & Cacib! 
N.CH Vicita's Just Matter Of Time "Justin" BIM med Cert & Gibraltar Champion! 

Gibraltar, Söndag 21/9-08 Domare: Roni Doedijins, Nederländerna 
GBZ.JCH Faraoland Beatrix Potter "Bea" BIR med Cert & Cacib & ny Gibraltar Champion & BIG-3 
N.GBZ.CH Vicita's Just Matter Of Time "Justin" BIM med Cert & Cacib! 

Loka är super stolt över sin flicka, Viking över sin grabb och Lucia över sina båda barnbarn! 

 

Nytt hälsoresultat! 

Faraoland Saga Zulu är ögonlyst UA 

 

Rapport från Sofiero! 

 

Ibland behöver man inte själv vara på plats för att det skall hända spännande saker. Så var fallet i Sofiero 
där ett rekord antal basenjis var anmälda. Resultat finns att läsa på SBS hemsida. Här kan ni njuta av Fina 
kort. Återigen får jag säga JÄTTE GRATTIS till Harley och Sofie! Vilket par ni är! 

 



 

  

 

 



  

 

 



 

  

 



 

  

 
 

Vi hade även två debutanter med i Sofiero. Det var taxvalparna Max1 och Modig! Båda fick HP och fina 
kritiker och just denna dag var det Modig som gick till seger och blev BIR valp. 



 

Mor och son gjorde Öland! 

 

Återigen var det dags för Öland och deras årliga hundutställning. Cilla, Bruno och jag hade hyrt en stuga och 
tillbringade hela helgen på Öland. Regnet strilade oavbrutet ner men vädret får ju inte förstöra stämningen när 
man är på minisemester. Vi gick på härliga strand och skogspromenader som inte bara hundarna uppskattade 
utan även vi människor . Lilla Daisy försökte underhålla oss alla med lek på stranden, hon var särskilt 
uppmärksam mot Loka och Lucia och ville hela tiden imponera på dem. Loka försökte spela vuxen men det 
ryckte i lekbenen och hon hade säkert velat ta en race runda hon också. Vi ville dock inte ta några risker 
eftersom vi var på hund utställning. Vi försökte att mysa framför brasan med det resulterade bara i att 
brandlarmet gick igång så vi fick hålla tillgodo med dog mat och dryck vilket inte är det sämsta. 
På utställningen var regnet verkligen ihärdigt och ingen var förtjust i det. Ingen hund och ingen människa tycker 
om strilande regn. Domaren var iklädd en regnkappa med huva så man såg henne knappt. Trimbordet var 
inklämt i ringsekreterar tältet och alla slet med att visa sina hundar. Det slutade med att den mest rutinerade 
hunden gick till topp med sin son tätt i hälarna. BIR Faraoland Lucia out of Africa som även blev BIR veteran och 
 Bim gick till sonen  Faraoland Xcellent Example GRATTIS Cilla o Bruno ! 
De nybakade juniorerna skötte sig med den äran och knep varsitt cert. 
På eftermiddagen hade vi lite träning med ungdomarna + fotografering. Njut av dessa underbara bilder. 

 

 



   

 

 

  
 

Så var det dags för finalerna och Lucia skulle tävla i först Bästa veteran och sedan i grupp 5. Hon hade bestämt 
sig för att verkligen visa att än kan den gamla Queen of Light! Hon fullkomligt vräkte på med duktiga Cilla som 
handler! I veteran finalen knep hon en hedervärd BIS2 (hennes andra i år) och i stenhård konkurrens i grupp5 
placerade hon sig 4! Inte illa pinkat  av en dam på 10år och tjugo barn! Tack Cilla och tack Sisan för att du är en 
så underbar basenji!  



kassar som vi försökte packa in på de få små ytor som återstod av en redan fullpackad bil. På vägen hem fick vi 
anledning till ytterligare glädje när vi fick SMS som meddelade att Harley inte bara blivit BIR utan även BIG och 
BIS 3. JÄTTE GRATTIS till Sofie och Madelene!  Vi kom i tid till Astors hundpensionat där Bubulina och Viola 
tillbringat sin helg. Cilla fick tålmodigt ha dem i sitt knä den sista biten hem eftersom bilen som sagt redan var 
proppfull. 

 

   

 

  

 





 

Samma helg vann Lucias andra son Ruben BIM i Finland och hans dotter i England vann ytterligare ett BIR och 
en bror blev BIM. Grattis Nora, Paul och Peter. 

 

  

 



I Norge var det en Viking dotter Vicita´s Magic Treasure som stod för Vinst. BIR och BIG valp. Grattis Wenche, 
Karin och Melwin.  

 

Mer hälsoresultat 

Faraoland Point Taken "Faro"s sköldkörtelvärden: T4 normal, TSH normal, TGAA negativ! 

 

Mandela Free Out Of Africa "Nelson" är ögonlyst med retinopati och har tagit spermaprov: UA  

 

3 gånger 3 för Twinkle! 

 

 



  

  

 
 

I helgen slog Twinkles barn till med tre grupp tre placeringar vilket ju är helt strålande resultat för Faraoland. 

S.N.FIN.NORD.CH SV-07 NV-07 SV-08 Faraoland Bluetooth Enigma ”Harley” blev BIR o BIG 3 båda dagarna i 
Visby och J.CH SLO J.CH HR JZW-07 JCW-08 CW-08 Faraoland Superlativa ”Tiva” blev BIR o BIG 3 i Slovenien. 
GRATTIS till Sofie, Madelene och Tina! 

Viking firar också några av sina barns bravader. Harley förstås men även NORDJV-07 NORDV-07 Enigma Touch 
of Magic "Russin" som blev BIM i Visby och lilla sötnosen Vicita´s Magic Treasure ”Ziva” som knep ett BIR BIG o 
BIS4 valp i Norge i helgen! GRATTIS Carina, Wenche, Karin o Melwin Haugen 

S.DK.CH Faraoland Saga Zulu drog till Danmark för att erhålla ytterligare ett danskt BIR! Han är för övrigt far till 
Superlativa. GRATTIS Gun-Lis! 

 



 

 

Vi hälsar Vicita's Midnight News välkommen till Sverige! 

 

Ägare: Pia Johansson, Gislaved & Uppfödare: Wenche Enger, Norge  

 

Vikings barn på valpshow i Drammen! 



 
 

Första dagen blev Marco, Vicita's Marco Black Diamond, BIM valp. Andra dagen blev Giza, Vicita's Mystic 
Shadows Of Giza, BIR valp och Marco BIM valp! Grattis uppfödare Wenche Enger o ägare Jeanette Strand! 

 

 

I Kristiansand Lördag blev Int.CH. Vicitas Fancy Face BIR o BIG3 Ägare Gro Udby, uppfödare Wenche Enger. 
Viking barnen Chagmas King Black Pearl BIR valp BIG o BIS 3 och Chagmas Pirate Princess Ruby BIM valp. 

På Söndagen blev N.CH.Beatles Out Of Africa BIR o BIG2  INT.CH.Vicita´s Go for It  BIM. Valpar Chagmas King 
Black Pearl BIR valp BIG o BIS2 Och Chagmas Pirate Princess Ruby BIM valp. JÄTTE GRATTIS till Gro Udby och 
Wenche Enger! 

 

Faraoland på topp i Finland! 



 
 

I helgen blev S.DK.N.FIN.NORD.INT.GB.CH NORDJV-05 FINJV-05 NORDV-07 WW-08 Faraoland Xcuse me 
Desmond  BIR och BIG 4. Lilla "Missy" Hazhart Miss Chevious blev trea bästa tik och fick res. cert. Grattis Nora! 

 

Nytt hälsoresultat! 

Faraoland Viking Embla probably clear för fanconi syndrome 

 

Grattis Bea till fina resultat i Finland och Estland! 

 
GIBR.JCH.Faraoland Beatrix Potter Foto: Liv Irene Nyfløt

 

080802 - Koupio internationell, domare Ove Germundsen, Sverige: 3:a bästa tik med Cert 
080803 - Koupio internationell, domare Saija Juutilainen, Finland: BIR mer Cert och Cacib 
080804 - Tallin internationell, domare Heidi Kirschbichler, Österrike: 2:a bästa tik med R-cacib 

 

Ytterligare en helg med toppresultat för Faraoland! 



 

  

  

Harley knep en double genom att bli BIR både i Norrköping o Nyköping. 

I Norrköping var lilla Daisy först ut och hon blev där BIR valp! Grattis Bruno o Cilla. 
BIM valp gick till min duktiga webmasters hane Shahrans Jingle Bell Rock! Grattis Therese. 
Vikings övriga barn Russin o Viggo placerade sig 2a bästa tik och 4a bästa hane. Lilla Idun föll inte domaren i 
smaken alls och inte heller Xtra fick någon framskjuten placering . Umbra däremot blev 3a BT. Det var Hans 
Lehtinen som dömde och många anser honom som en av de duktigaste basenjidomare vi har och då känns det 
ju lite extra roligt att bli Bäst i rasen. Harley fick en fin kritik: Utmärkta proportioner. Snygg ram. Mycket 
spänstig o välgående.  Fantastisk linjering.  



Jag var inte själv i Norrköping utan fick alla resultat på telefonen. Harley fick en tredje plats i gruppen senare 
på dagen. GRATTIS till alla! 

I Nyköping var även Lucia o Viking med. Viking tävlade med en avelsgrupp och Lucia tävlade i veteran klass. 
Regnet var ihärdigt redan på morgonen och alla kurade i medhavda utställningstält. Det skulle sedan regna hela 
dagen och under finalerna vräkte det verkligen ner. Lucia sov i bilen och jag hade inte hjärta att ta ut henne i 
detta spöregn så någon final blev det inte för henne. 
BIR denna dag var Harley och BIM blev Russin. Grattis till Sofie,Madelene och Carina. Raffe CH. Faraoland 
Esenjo Rafhael har vi inte sett på ett tag men han kämpade dels i champion klass men även i Faraolands 
uppfödargrupp. Det gjorde även Kenzo, även om han gjorde större succe´ denna dag som allas vår mysgubbe 
med ett glatt joddlande till alla trots regnet. Det är verkligen fantastiskt att se en glad och positiv basenji som 
joddlar glatt till alla trots regn och blåst. Tack Kenzo för den underhållningen. Lilla Idun gick det bättre för 
denna dag och även hon deltog i uppfödargruppen. Vikings avelsgrupp bestod av: Idun, Russin, Pajaz och 
Harley. Ingen av grupperna deltog i finaltävlingarna. Pajaz har vi inte sett så många gånger i år men de gånger 
man gör det så kan man alltid njuta av hans underbara rörelser. Domarens kritik: Moves like a dream.  Lilla 
Daisy hon anser att en dag i regnvått gräs räcker och tog till passivt motstånd  men kom trots det på en 
hedervärd andra plats. 

GRATTIS till ALLA vinnare! 
 

 

 

 

I Drammen i Norge knep Ruben ytterligare ett BIR! 



 
Foto: Jeanette Strand 

Det blev en svensk uppgörelse med Kaya Kayenna som BIM. Båda fick N.CH.titel. För Kenya 
trillade det in både Nordisk o Int. också Grattis Nora o Naranja! 



 

 

Ytterligare en hälsning till pappa Viking! 

 



Vicita´s Marco Black Diamond o Vicita´s Mystic Shadows of Giza (e. SV.CH.SV 05 Faraoland 
Viking of Venture u. INT.CH.Vicita´s Go For It (dotter till S.CH.Faraoland Nebukadnessar) uppf. 
Wenche Enger o ägare Jeanette Strand 

 

Här kommer en hälsning från Vikings dotter GIZA i Norge! 

 

 

Ronneby bjöd på ytterligare en faraolandare som BIR! 

 

S.DK.CH.Faraoland Saga Zulu BIR  Grattis Liz 

 

Helsinki bjöd på fantastiska framgångar för Faraoland! 



Vår världsvinnare S.DK.FIN.NORD.INT.GB.CH FINJV-05 NORDJV-05 NORDV-07 WW-08 Faraoland Xcuse me 
Desmond "Ruben" blev inte bara BIR och BIG utan även BIS4 JÄTTE grattis till Nora lilla GJCH. Faraoland 
Beatrix Potter gjorde även hon mycket bra ifrån sig och hamnade som trea bästa tik. Lilla Missy Hazhart 
Miss Chevious fick excellent men ingen placering denna gång. 

 

Regntunga skyar i Askersund! 

 

Lucia såg i alla fall till att hålla sig varm. En varm o skön pyjamas och en ett varmt o mjukt knä kan man önska 
mer? På bilden slappar Luica före veteranfinalen där hon slutade BIS 2.Tack till duktiga handlern. 

 

 



  
 

Lakrispojken Harley.Alltid lika arbetsvillig och positiv och vacker! Grattis till Helene Roos som denna dag hade 
BIR hunden. Bim var min egen Lucia. 

 

 

Vikings barn sköter sig toppen i Norge! 



 
Vicita's Marco Black Diamond 

BIR Chagmas Pirate Princess Red Ruby. Grattis Gro 
BIM Vicitas Marco Black Diamond. Grattis Jeanette o uppfödaren Wenche 

 

Ytterligare en sommarhälsning! 

Från Faro! 

 

En sommarhälsning från Tiva! 



 

 

 

 

Idas sommarhälsning 



 

  
 

Hej kennelmamma 
  
Här på Fårö leker livet! Det är verkligen "öken" och det är ju det bästa en basenjiflicka på ålderns höst kan 
önska sig! Jag börjar dagen med att ligga kvar i sängen så länge jag kan förstås men när husse jagat upp 
mig och vi gått morgonpromenaden så gäller bara sol, sol och åter sol! Vi varierar solandet lite grann.... 
ibland på stranden och ibland hemma på gräsmattan som nästan inte alls är grön längre! Sen är det ju det 
där med att byta sida efter 10 minuter! Det är ett stort projekt det! Men det går... och sen njuter jag på 
andra sidan lika mycket... mmmm det är härligt med semester! Lite motion hinner vi med. Människovalpen 
Victor han är i lagom höjd för ett vandrande smörgåsbord och när vi grillar korv så brukar han springa med 
en grillad i handen och då passar jag på att lätt trava efter. Han tycker att det är jätteroligt när jag leker 
"följa-John". För att visa min fina sida så passar jag på att joddla med jämna steg och då skrattar han ännu 
mera. Men det hela är äntligen över när jag lyckats nypa åt mig korven. Det är sååå värt det!! Och gott!! 
Så ser min dag ut på Fårö! Samma sak varje dag och jag önskar inget annat! Ja du kennelmamma, det här 
det är livet det! 
  
Kramar från din Ida (Faraoland Nile Wild Jiddah) 

 

Sommarhälsning från Raffe som njuter av semestern! 



 
CH.Faraoland Esenjo Rafhael 

 

Viking gör vågen! 

 

Viking gör vågen för sin vackra flicka Russin!  NORDJV-07 NORDV-07 Enigma Touch of Magic 
"Russin" har gjort det igen! Hon håller fanan uppe genom att bli BIS unghund! Grattis Carina, 
Sofie o Madelene! 

 

Åter en helg med framgångar för Faraoland! 



 

  
 

S.N.FIN.NORD.CH SV-07 NV-07 SV-08 Faraoland Bluetooth Enigma "Harley" BIR i Köping! I 
gruppfinalen travade Haley åter in på en första plats! JÄTTE GRATTIS Sofie o Madelene! 

 



 

Lilla daisy blev återigen BIR valp! grattis Cilla o Bruno!  Här ett fint foto på två vinnare! BIR Valp 
o BIR Vuxen! 

 

   
 

Själv var jag på teater nämligen en fantastisk uppsättning av Shakespeares Fyra Friares Fiasko. 
Om ni har tillfälle, SE DEN!  Plats: Gräsgården i Vadstena med Bjälboättens palats som 
bakgrund , den går hela Juli månad ut. 

I övrigt har vi semester där vi slappar och minns specialen och worlddogshow med alla 
framgångar. Åter: tack till alla! 

 

 



 

 

Faro, JCH.Faraoland Point Taken, har varit på tvådagars utställning i Silute och vann BIR & BIG-1 båda 
dagarna! Andra dagen blev han också BIS-5!!! Förra veckan var han på utställning i Taurage och blev BIR & 
BIG-1! 

 



 
 

Flash, Ch Faraoland Thunderflash To Ribessita har tävlat som veteran på lure coursing och vann "The 
Estonian veteran cahmpionship 2008" och vann också titeln Estonian vereran champion-08. 

Iti, EST & LTJCh LTJW-07 ESTCh LWCh ESTW-08 Faraoland Viking Idun, har ställts ut sex gånger i år med 2 
x BIR, 3 x CACIB & 1x R-CACIB!  

 

 
 

Viking gratulerar sin son Viggo till cert och fina placeringar i Tvååker! Viking har fått stora problem med Viggos 
storebror så därför blev det glömt. Se Sofies blogg......... 

 

Alfta! 

BIR - "Harley" NORDCH SV-07 NV-07 SV-08 Faraoland Bluetooth Enigma 
BIM - "Russin" NORDJV-07 NORDV-07 Enigma Touch Of Magic 



 

 

Harley blev även BIG 2 ! JÄTTE GRATTIS till Carina, Sofie o Madelene! Viking gör vågen!!!!!!!! 

 

Faraoland har en ny champion! 

 



Faraoland Xtravaganza är min 44 champion och den fjärde från min X-kull! Grattis Åsa o 
Thomas! En gammal favorit sopade banan CH. Faraoland Nile Wild Kazizi "Jaffa" eller vad sägs 
om tvåa bästa tik, Bir vet, BIS 5 veteran! Grattis Naranja! 

 

  
 

Lilla Daisy Jo Coyote's Ox-Eye Daisy blev BIR valp i Tvååker! Grattis Bruno o Cilla. Här ser vi 
även Daisys stiliga brorsa Rocky Jo Coyote's Roadrunner. 

 

  

 

En helt unik basenjivecka! 



 

Den här veckan började egentligen redan för ett år sedan med drömmar, planer, ide´er och frågor.  Hur skulle 
vi bäst kunna genomföra en worldbasenjivecka ? Mycket hände på vägen men ändå så tycker jag att vi lyckades 
ro i land veckan på bästa möjliga sätt. Alla människor och hundar  verkade nöjda o glada och vi fick såå mycket 
positiv respons och tack från utställarna att vi verkligen fick lön för ett års heltids arbete som slutspurtade i 
vaknätter och slitjobb på dagarna. Tack alla ni som ställde upp på oss med ett leende och vänlig uppmuntran, 
det betyder så mycket. För oss i utställningsgruppen var det, den verkliga behållningen av hela veckan. 

Klubbens stora dag var på söndagen och inledde alltså veckan. Jag tror inte bara vår domare utan alla vid 
ringside slogs av hur många vackra svart/vita basenji vi har just nu. Jag vill hoppas o tro att Lars Malmqvist 
sitter o myser på ett litet rosa moln i himlen efter den söndagen. Själva upphovet till många av dessa svarta 
skönheter var på plats och det gjorde ju inte saken sämre. Än en gång fick vi njuta av Multi CH. Mandela Free 
out of Africa nu 12 år gammal, kanske var detta hans sista framträdande och vilket sådant!!!!!!!! Han lämnade 
ingen oberörd. Han vann mycket välförtjänt BIS veteran och bästa rörelser. Tack Lina och Magnus för att ni 
älskar och håller vår svarta juvel i så god kondition och att vi fick låna honom för denna stora svarta dag. 

 

   
 

Det var alltså lite historia med en gammal favorit i spetsen men denna vecka fick vi även en framtid inte bara 
med vackra valpar utan med en ny import och denna gång en röd sådan på topp. Niambi, charmtrollet från 
USA! Vilken debut i de svenska ringarna!!! JÄTTE GRATTIS till LINDA! 



 

Vem blev då slutligen BIS? 

Även här fick vi en framtid med ett barnbarn och tillika svart juvel, allas vår Harley! 
 

 

 



CH Faraoland Bluetooth Enigma har gjort det igen! 

JÄTTE GRATTIS till SOFIE o MADELENE! 

Vi kan verkligen känna oss rika.  Juvel efter juvel efter juvel. Detta bådar mycket gott för vår basenji framtid. 
Tack till alla hundar i alla klasser och alla färger!  Ni är fantastiska!!!!!! 

De som vill ha en slutgiltig resultatlista kan se den på SBS hemsida. 

Den stora dagen slutade med en festkväll där vi inte bara njöt av vårt svenska smörgåsbord utan även delade 
ut priser till BIS vinnare och BIM vinnare. GRATTIS till ALLA!!!!!!!! 

 

 

Dag två var det dags för African Match .  Vinnaren i den tävlingen blev Multi Ch. Singing in the Rain out of Africa 
och Bimet  gick till den röda tiken  Enigma Touch of Magic. Grattis alla! 

Dag tre var de så dags för specialklasser, se resultat på SBS hemsida. 

Dag fyra avslutade SBS basenji vecka med en för oss ny tävlingsform nämligen Colour match. 

Alla hundar tävlade separat i sina respektive färger och vinnarna möttes sedan i en slutgiltig BIS final som 
vanns av den röda hanen Multi.CH. Faraoland Xcuse me Desmond. Grattis Nora! 



På lördagen skulle vi tävla på Almarestäket . Som alltid så utbröt panik innan vi kom dit med långa köer på smal 
väg och en fylld blåsa som ideligen gjorde sig påmind… kan det bli värre? Väl framme så blev parkeringen enkel, 
smärtfri och nära eftersom jag fick låna Baards handikapp kort. Vilken lyx!  Återigen infann sig en mängd vackra 
basenjis vi kunde njuta av. BIR och även BIS3 blev Vikings dotter Enigma Touch of Magic. GRATTIS Carina och 
uppfödarna Madelene o Sofie! 

Så kom då äntligen den Grand Finale som vi alla väntat på, WDS´s sista dag och basenji bedömning + BIS i 
finalringen. Jag tror alla vid ringside kände av den högtidliga stämningen som det alltid är vid en Worldshow. 
Domaren är uppfödare i England och eftersom hon aldrig dömt i Sverige förut var det ingen som kunde gissa 
utgången av dagen. Stämningen var nästan olidlig. Jag drog det längsta strået denna prestige fyllda dag med 
BIR och således WW08 Multi CH. Faraoland Xcuse me Desmond, BIM veteran CH.Faraoland Nile Wild Nimba  och 
Bästa uppfödargrupp till Faraoland.   Jag vill tacka alla mina hundar och valpköpare för att ni ställer upp på mig. 
Jag vill också betona att för mig är ni ALLA mina världsvinnare, lika värdefulla, lika älskade och lika vackra!  

 

  

 

 

Midsommarhelgen bjöd åter på fantastiska resultat för Faraoland! 
GRATTIS BEA! 



 

GB.J.CH. Faraoland Beatrix Potter "Bea" har varit på två internationella urställningar. 21/6 i Gällivare tog 
Bea cert.cacib.BOS. Den 22/6 i Rovaniemi tog Bea åter cert. R.cacib och slutade tvåa bästa tik. 
GRATTIS KJERSTI o BEA!!!!! 

 

Ett år av oändlig sorg och saknad av två champions. 
 Min livskamrat GUNNAR och hans lilla flicka TINGELING. 

 

 

Vilken start på sommaren! 
Åter en helg med toppresultat för Faraoland! 



 

 

I Avesta kniper Viking- barnen Harley o Russin ytterligare BIR o BIM. Domare: Henrik Johansson. Harley 
glänste även till sig en BIG3 för gruppdomare: Göran Bodegård.  

 

 



Russin är NORDJV-07 NORDV-07 Enigma Touch of Magic 
Ruben är GB.INT.FIN.S.CH. FINJV-05 NORDJV-05 NORDV-07 Faraoland Xcuse me Desmond 
Missy är Hazhart Miss Chevious 

 

Här kommer en bild på Viking sonen Vicita Marco Black Diamond 

 

Vem sa att svarta inte kan ha rynkor! 

 

Vikings son Enigma the Magician "Viggo" 
är testad troligen fri från fanconi syndrom. Grattis Lotta! 

 

Färska superresultat från Polen! 

 



  
 

 
 

  
 



 
 

 
 

Kennel Loango skördar framgangar i LESZNO. BIR o BIG3 Bumbala Bahati Loango  BIS2 veteran Klassic a Star in 
Stripes (Ambi o Armys mamma) Domino Dancing Prince Loango BIR valp. GRATTIS Loango! 

 

Fler fantastiska resultat från helgen! 

  
BIR Faraoland Point Taken och BIM CH.Faraoland Viking Idun  
 



 
 

Faro var den 31/5 på utställning i Tallin och blev BIR junior med junior-cert, bästa hane, ESTW'08 och BIR av 13 
basenjis! I gruppfinalen var han jättetrött så där blev tyvärr ingen placering. BIM blev Faraoland Viking Idun! 

Dagen efter vann Faro ännu ett cert och BIR! 

 

Nytagna kort på Modig! 

 
Faraoland Sparkling Bubbles 



  
 

  

Fler bilder på Modig och hans syskon kan ses på deras egna sidor! 

 

En helt enastående helg för Faraoland! 

  
 

  
 



I helgen var det utställning i Norrköping och det gick väldigt, väldigt bra ja rent av fantastiskt! 
Jag hann även med att ställa ut dvärgtaxen Viola i Linköping med slät etta som resultat och kom lagom till bästa 
hane klass på basenji.  Vikings barn skördade framgång genom att bli etta Harley och tvåa Viggo i bästa hane klass. 
Lucia sonen Kenzo var 4 bästa hane. I tik klassen var det åter ett Viking barn som travade fram till första platsen 
nämligen Russin. Lucia tävlade i veteran klass och när hon kom in i ringen och domaren fick klart för sig att hon var 
10 + så bad han publiken att applådera. Matte blev verkligen rörd! Lucia slutade som tvåa bästa tik. Harley som 
slutade som BIR blev INT.CH. på dagen och lilla Russin blev då självklart BIM.  Se fullständigt resultat på SBS 
hemsida. GRATTIS till alla vinnare! 

I gruppfinalen gick det så bra det bara kan gå, Harley CH. Faraoland Bluetooth Enigma vräkte in på en första plats! 
Lugn, säker, självklar o överlägsen! 

Detta innebar att jag fick njuta ytterligare en dag på utställning……… 
I BIS-finalen var det som vanligt idel skönheter och vi bestämde snabbt att bara njuta och inte spekulera eller bli 
besvikna över att sluta oplacerade. Att komma så långt som till deltagande i BIS finalen är redan så stort att det är 
en seger i sig och är få basenji o övriga hundar förunnat.  
När alla finalister visat upp sig, först i grupp och sedan var och en så fick alla gå ut ur ringen. Sedan ropades de 
hundar som placerade sig upp med början för femte plats som var en underskön liten dvärgtaxtik, nummer fyra var 
en Lhasa och då sa både Madelene o jag att nu är det nog kört. Så börjar speakern prata igen att på tredje plats 
skall det stå en BASENJI!!!!!!!!!! Åh vad glada och stolta vi blev. BIS2 var en saluki och BIS en engelsk 
cockerspaniel . 

Som om inte detta var nog, för främst Viking så blev samma dag hans son BIS valp på Norska specialen! GRATTIS 
Gro! Även Kenzo, INT.CH.Faraoland Xcellent Example  hade avkomma på Norska specialen som skördade framgång 
genom att bli Bästa Import och 4 bästa tik. Grattis Kersti ,Cilla o Bruno.   

Vilken helg!!!!!!!! 

 
Faraoland Beatrix Potter 

 

Ännu flera topp resultat från helgen!!!!!!! 

Faro en riktig gruppvinnare!!!!!!!!! 



  
 

"Faro" BALTJW-07 LTJCH LVJCH Faraoland Point Taken blev 24/5 på Cac utställnignen i Plunge BIR och BIG2, 
dagen efter ytterligare ett BIR + BIG1 på cac utställningen i Palanga! 
JÄTTE GRATTIS till Airida och Faro! 

 

Vilken helg!!!!!!!!! 

 

 



  
 

  
 

  
 



 
 

 
 

”Harley” CH. Faraoland Bluetooth Enigma  BIR båda dagarna ! Vilken hund!!!!!!! Han knep även en final 
plats i Österbybruk, denna gång BIG5. GRATTIS Sofie o Madelene och alla andra vinnare! 

 

  
 

”Inez” Enigma Strike a Pose BIR,BIG o BIS 3 i Sundsvall! Vilken hund!!!!!!!! Grattis Sofie o Madelene och 
övriga vinnare! 



 

Ytterligare en BIR hund för Faraoland. ”Tiva” Faraoland Superlativa ! cert. Cacib o BIR på int. Utställningen 
i Varazdin , Croatien . Grattis Tina! 

 

Flera fantastiska showresultat för Faraoland! 



 

Faro har varit på utställning i helgen. BIR o BIG1!!!! Grattis Airida! 

 



Det är tröttande att vara på utställning. Skönt att slappa i soffan med sina kompisar. 

 

En liten minisemester i Hässleholm. 

 

Redan fredag lunch åkte Cilla, Bruno o jag mot Skåne. Vädret var ganska bra men lite kylslaget. Vi hade bara 
basenjis med oss denna gång men bilen var trots det fullpackad till bristningsgränsen. På vägen ner pausade vi 
och njöt av Cillas hembakade rabarberpaj. Jag bistod med vaniljsås. Medan vi drack kaffet så ringde Nora och 
meddelade att Rubens dotter Maggie i England vunnit på ytterligare en utställning och nu kunde titulerar sig GB 
champion! Grattis Paul, Peter o Nora!  
Vi hade hyrt varsin stuga i Vittsjö som ligger ett par mil norr om Hässleholm. Vi fick en fin kväll med återigen en 
hembakad paj tillverkad av Cilla. Denna gång en delikat Västerbotten ost paj. 

På morgonen åkte vi så ner till Hässleholm där alla basenji vänner samlades i ring 19. Stämningen var på topp och 
speciellt för kennel King Khufu som segrande gick ur striden med sin vackra champion tik CH. Army of Love 
Loango. Hennes syster Ambient Colour Loango travade in på en andra plats i BT. Klass och blev därmed även hon 
Champion.Tack Cilla för alla träningspass och handling av Ambi! Det är helt o hållet din förtjänst att vi har 
ytterligare en svamp på Faraoland! Stort Grattis också till Roland o Sussie, Per o Hanna. 
I finalringen blev det ingen placering denna dag men Army var bland de tio uttagna men blev inte placerad. 
Fullständigt resultat kan ses på SBS hemsida. 
Tack alla för ytterligare en trevlig helg i god tävlings anda! 

 

 

Bilder på en BIS-vinnare! 



 

Multi CH.SV 99 EUS 00  Faraoland Lucia out of Africa 10,5 år 

 

Vilka födelsedagspresenter  i Larv! 
BISvet., BIS2 avelsgrupp,  BIS3 uppfödargrupp. BIR-BIM, en ny champion + tik certet 

 



 

 



  

 
Pappas flicka! 

Rickard Linbom o jag startade resan till Larv 05.30. Vi är ett härdat släkte vi hundfolk. 
Vi mötte upp med Cilla o Bruno på rastplatsen Östgöta porten. De hade Ambient Colour med sig i bilen o 
hade hämtat upp henne i Linköping. Det gäller att samarbeta när man har ett antal hundar med sig på 
utställning. Vi körde sedan i konvoj till LARV. 
16 basenji var anmälda för franske basenji uppfödaren o domaren Christian Jouanchicot. Fullständigt resultat 
kan ses på SBS hemsida. 
Jag hade även med mig dvärg taxen Viola och efter en massa strul vid inmätningen så slutade Viola som 
tvåa bästa tik med CK, endast slagen av en champion tik. Viola har inte gjort sitt viltspårstest än så något 
cert kan hon inte få utan det blir CK. 
Viking hade en avelsgrupp som bestod av två svarta och två röda avkommor. Jag tyckte både hans grupp 
och min uppfödargrupp var jämna och fina. Viking var väldigt taggad och man såg hur han njöt av att få visa 
upp sig igen, speciellt i stora ringen. 
Vi hade Sally med oss för att hon skulle ”förlova ”sig med Gandalf men vi tror inte att hon hade något riktigt 
löp för intresset var minimalt från ”de unga tu”. Sally har aldrig löpt på våren tidigare så det var en ren 
chansning. Vi får ha tålamod och vänta till hösten. Det var i alla fall fantastiskt att se ett par som 
kompletterar varandra så bra som Sally o Gandalf gör. Jag har höga förväntningar på kullen och kan knappt 
tåla mig tills Sally löper igen.  
Jag vill GRATULERA alla vinnare. En speciell bedrift stod  KIZZY , CH. Faraoland Nile Wild Juddah för som i en 
ålder av hela 12 år travade in på tredje plats i bästa tik klassen. Så kämpar en riktig faraolandare! Jag vill 
också passa på att tacka alla för en trevlig dag och Cilla o Sofie för visning av mina hundar. Cilla hade 
snickrat ihop en super god italiensk sallad som vi intog med god aptit. Det var som ni förstår en riktigt 
lyckad födelsedag! TACK ALLA!  



 

  

 

Hilleröd, Danmark - åter en seger för Faraoland! 

 

I helgen blev S.DK.CH.Faraoland Saga Zulu BIR i Hilleröd! Grattis LIZ, kennel Kinchas! 



 

Ytterligare ett strålande resultat för Faraoland i helgen! 

Faraoland Point Taken "Faro" är åter på banan efter en olycka i febr. I helgen blev han BIR o BIG5. Grattis 
till Airida! 

 

J.CH.Faraoland Point Taken 
(e.S.DK.CH Faraoland Saga Zulu - NORD.FIN.CH.KPHV 04 Hazhart Star Surf) 

 

 

Vilken helg för Faraoland! 

lilla Bea GBR.J.CH.Faraoland Beatrix Potter BIR, BIG o BIS! 

 

Bea ställdes ut i Hammerfest ,ras domare Nina Karlsdotter. Nina har även gjort Mamma Loka BIS junior i 
Hässleholm. BIM blev Vikings son Justin. Grattis till Kjersti som äger båda hundarna. 

 

Vi planerar en vår-sommarkull! 



 

Stolta föräldrar blir S.N.CH. Zahleka of Jillayla och S.CH Faraoland Xtreme Exotica 

  

 

Vilken helg för Faraoland! 

 
 

I helgen fick jag en ny INTo NORD.CH.Faraoland Xcellent Example ,Kenzo. Grattis Cilla o Bruno! Kenzo knep BIR 
och hans dotter GIBR.JR.CH. Faraoland Beatrix Potter,Bea blev BIM. Grattis Kjersti! Loka o Lucia gör vågen! 



 

Harley, S.N.FIN.o NORD CH.SV07.SV08.NV07 Faraoland Bluetooth Enigma ställdes också ut i helgen på SKK´s 
utställning i Västerås. Han blev BIR o BIG 4 grattis Sofie o Madelene! Russin ,Enigma Touch of Magic blev BIM. 
Grattis Carina! Viking gör även han vågen! 

 

 

 

Viking har blivit pappa! 



  

Grattis Wenche till en toppen kull! 

 

Jag vill gratulera lilla Daisy till BIS2 på första utställningen! 

 
Jo Coyote's Ox-Eye Daisy 

 

Viola´s debut i Malmö! 



 

 

Wheeĺ s Wallflower " Viola" har varit på sin första utställning i valpklass. Det gick bra och hon slutade som BIR valp. 
Vi fick dock veta både från handler Sofie och domaren att vi måste banta! 

CH.Faraoland Nile Wild Nimba blev BIR och BIG 5 veteran. Grattis Emma o Jeanette! Grattis även till Roland och 
Susanne som fick en ny svensk Champion: Army of Love Loango! Tack även  för trevlig samvaro och husrum! 

 

Galakväll på GRAND! 



 

 

Återigen blev  jag inbjuden att deltaga på Champion of champions och Veteran of veterans. Jag har räknat efter att 
jag haft totalt 8 hundar kvalificerade till detta otroligt prestigefyllda spektakel. En gala som för en hundälskare slår 
allt! Lucias hejarklack  laddade med förfest på hotellet dit alla kom för ett glas champagne m. tilltugg. Klacken bestod 
av Lucia själv, Viking, Loka,S anna, Sofie, Cilla, Alex, Carina, Paula och jag. Ett glatt gäng tog så taxi genom 
Stockholm i bästa påsk skrud. På Grand samlades  alla vackra hundar och människor i otroligt påkostade och 
fantasifulla creationer.Allt är så tjusigt och lyxigt att man blir helt hänförd. Lucia åkte ut i första omgången men 
skötte sig fint och var hur tjusig som helst med en hårt jobbande hejarklack! Det gick desto bättre för Patrik och hans 
mops som gick hela vägen men snubblade på mållinjen och fick se sig besegrad av lilla pudeln. Bra jobbat Patrik!  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Jag vill tacka alla i Lucias hejarklack för en magisk kväll och jag vill även tacka Bruno som var hemma och skötte 
taxvalpar. Sist men inte minst lilla "Sisan" Multi Ch. sv 99 eus 01 Faraoland Lucia out of Africa och hennes handlers 
Sofie och Cilla som gjorde detta möjligt! 



 

På Söndagen hade vi sovmorgon och det var riktigt skönt. Det var ca. 30 hundar före basenji bedömningen och Cilla o 
jag bodde på hotellet som är granne med Mässan så vi kunde ta en skön liten promenad till utställningen.  

Resultaten blev strålande , framförallt för Viking. Hans son  Faraoland Bluetooth Enigma, Harley bjöd som alltid på en 
fantastisk föreställning ,med sina schwungfulla rörelser fyllda av kraft ,styrka o stegländ ( inget pendlande kraftlöst 
bensprattel här inte)+ en som vanligt helt perfekt siluett i stående och ett trevligt bemötande på trimbordet ,en riktig 
"vinnarskalle"med andra ord  och detta gav honom ett välförtjänt BIR och BIG4 och Vikings dotter Enigma Touch of 
Magic "Russin" blev BIM och tog därmed också sitt fjärde cert! Grattis! 

I veteranklass var det två tjejer från Faraoland så för mig spelade det inte så stor roll vem som vann. Faraoland Nile 
Wild Nimba är ju avdammad i år och i strålande kondition och hon slog Lucia i Malmö helgen innan där hon även blev 
BIG 4. Denna helg var det dock Lucia som hade turen med sig och blev BIR veteran , även hon fick en finalplats 
denna gång BIG 5. 

En fantastisk helg är till ända och nu laddar vi inför nästa omgång! 

 

Framgångar för Faraoland i Kroatien 



 
Faraoland Superlativa 

I helgen var Tiva i Zagreb i Kroatien och avverkade 2 Internationalla shower. Tiva vann båda dagarna Junior Cert 
samt BIR! Första dagen för Mr. Janusz Opara (Polen), och andra dagen för Mr. Thana Achariyawan (Tha). I söndags 
fick hon sin Championtitel Junior Croatian Championship. GRATTIS! 
  
Tiva's titlar: 
7 x Junior Cert 
5 x BIR 
  
JCH SLO 
JCH HR 
Junior Zagreb Winner-07 
Junior Club Winner-08 (in Slovenia) 
Club Winner-08 (in Slovenia) 

 

Ruben blev årets basenji-hane i Finland... 



 

 

Tiva, framgångsrik igen med ny titlar: JCW´08 CW´08 

 

Grattis Tiva som i Slovenien idag vann Junior Cert, BIR Junior Club Winner 2008 & Club Winner 2008. 

 



 

 



 

 

Vi har haft besök av lilla Daisy! 

 



 

 

 

Det är väldigt jobbigt att vara Årets avelshund! 



 

 

 



CH.SV05 Faraoland Viking of Venture vilar och drömmer om sina vackra barn 
eller kanske en skogspromenad med matte? 

 

Jag vill gratulera Bruno o Cilla till lilla nytillskottet Daisy! 

 

Lycka till i utställningsringarna framöver önskar alla på Faraoland. 

 

Nytt kort på J.CH.Faraoland Point Taken "Faro" 

 



 

Kennel Faraoland gratulerar  

 

Nord.JV 06 N.DK.CH. Matabichi Chocolatte Almasi och Jeanette Strand till Årets Basenji i Norge! Bra Jobbat! 

 

Viking har haft besök från Norge! 

 

Idag den 5/2 2008 parade S.CH.SV05 Faraoland Viking of Venture sin Norska flickvän INT.NORD.CH.NV05NV06 
KPHw06 NORDv06 Vicita´s Go for it. 

Vicitas Go for it är en dotter till S.CH. Faraoland Nile Wild Nebukadnessar. Tack Wenche o Jeanette för en trevlig 
kväll-natt! Hoppas vi ses snart igen.  

 

Vårhälsning från Tiva o Zara!  



 

 



 

 

 



 

 

 

Nya bilder från Åbo 

 



 

 

 



 

 

Ruben travar in på första platsen! 

 

På Åbo Internationella utställning tävlade Faraoland med två hanar. Det kunde inte gått bättre. BIR o BIG SUCh 
FINUCh GBCh Faraoland Xcuse Me Desmond. 2a Bästa Hane m. cert och två nya titlar S.N.FIN.o NORD 
CH.SV07.SV08.NV07 Faraoland Bluetooth Enigma  GRATTIS Nora och Sofie. 



 

Rasdomare Christian Jouanchicot, Frankrike och gruppdomare Christen Lang,Norge. 

  

 

Nya kort från utställning på lilla Tiva 

 



 

 

J.CH. Faraoland Superlativa 
(e. S.DK.CH.Faraoland Saga Zulu u. Nord. Fin CH.KPHW 04 Hazhart Star Surf) 

 

Vi har en ny CHAMPION! 



 

Faraoland Superlativa kan nu titulera sig SLO.J.CH. 
Grattis Tina! Annars tycker Tiva bäst om att slappa ! 

 

 

Nya hälsoresultat klicka här! 



 

Missy!!! 

 

Den lilla flickan börjar bli en elegant dam. Det här är nya kort på Hazhart Miss Chevious "Missy". 

 

Årets första utställning 
Årets första utställning blev en triumf för Viking, S.CH.SV05 Faraoland Viking of Venture! 

När ens hane används i avel så känner man alltid ett ansvar och en önskan om att resultatet skall bli en lyckad 
kombination. Det är då inte bara hanen som skall uppfylla vissa exteriöra och mentala krav utan självklart tiken 
också. Vad som är det svåra är att de även skall passa som hand i handske. Därför är det så värdefullt att ha en hane 
som visar sig passa till olika tikar. Jag är otroligt stolt över Vikings prestation på My dog Göteborg 2008. Första dagen 
var det Vikings dotter Enigma Touch of Magic som gick hela vägen fram till BIG 3. Grupp fem är ju som alla vet en 
stor grupp av idel BIR vinnande hundar. Att synas i den stora gruppen och trava in på en tredje plats är en fantastisk 
prestation av en liten junior tik. Dagen därpå var det Vikings son Harley, SV07 NV07 SV08 ,S.N.CH. Faraoland 
Bluetooth Enigma som blev BIR och sedan BIG! Han var alltså vackrast av alla de BIR vinnande hundar som tävlade i 
grupp 5! Han fick därför stanna till nästa dag för att tävla bland gruppvinnarna för ett Best in Show! Jag räknade inte 
med någon placering där för Harley men han skötte sig med bravur och hamnade på en otrolig fjärde plats! Han blev 
med det hör och häpna, den bästa svenskfödda hund på utställningen! Det hoppas jag blir ett lyft för vår ras nu i 
valptider. Tänk, en basenji blev bästa svenskfödda hund! Hoppas ni alla är stolta över det. Jag är det självklart för 
Harley är ju uppfödd av mig. Jag hade även en uppfödargrupp som fick en väldigt fin kritik och tilldelades HP. Vi 
beslöt dock att inte ta in gruppen i finalringen för hundarna var trötta och stökade ganska mycket. Vi ville också 
"spara" lite på Harleys krafter. Grattis till alla andra vinnare och Tack till er som deltog i min grupp!  

HARLEY! 



 

 
Foto Jonas Pettersson 

RUSSIN! 



 

 

 

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 

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!  

 
 


