Parfymkullen 2 veckor, nya bilder under Nuvarande valpar!

Följ våra sötnosars utveckling under Nuvarande valpar! En fin hane kvar att tinga och
eventuellt söker vi ett foder/delägarhem till tricolourtiken. Välkomna att höra av er till oss för mer information.
29:e december
Heja Wilda!

Viking skickar grattishälsningar till sin dotter "Wilda", Zahleka Kazor Drama Queen, som
tog BIR och BIG-1
på inofficiell utställning på annandagen. Grattis säger vi även till Anna-Karin, Kjell och
Linda!

26:e december
Maggie skickar tackhälsning!

"Maggie", Ch Magic Potion Out of Africa, skickar tack för sin fina julklapp, ett handgjort
gutefårullshalsband.
Eftersom Maggie fyller 15 år nu i januari passar vi på att skicka ett stort grattis till denna
superfräscha basenjidam!
December
Julafton, julgodis och julklappar!
Norrköpingsbasenjisarna Kenzo, Daisy och Lily tackar Marita för sina fina tröjor och
Helena för sina praktiska öronmössor :-)

Vi tvåbenta tackar för den fina godistårtan och kommer självklart dela den med vår

största gottegris "Daisy" :-)
En annan julklapp var filmen "Best In Show", som vi skrattat till med visst
igenkännande...

Valparna har fått en gullig julklapp från basenjisarna i Norrby Trädgård.

24:e december
Årets basenji 2010!
Flera basenji från Faraoland har placerat sig i övre delen på topplistorna för Årets
Basenji, i olika kategorier.
Vi gratulerar dem alla till fina prestationer och tackar alla aktiva valpköpare för vår
notering som 2:a Årets Uppfödare!
(Valplistan har vi redovisat vid tidigare tillfälle.)

Vi presenterar stolt resultat från topp-10 av de olika listorna här, egna, egenuppfödda
och
de våra hanar är stolta fäder till:
Årets Hane
2:a C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example "Kenzo"
3:a Vikings son SE NO Ch Enigma The Magician "Viggo"
6:a INT NORD EE DK Ch SE V-07-08-09-10 NORD V-08 NO V-07 Faraoland Bluetooth
Enigma "Harley"
7:a Vikings son SE FI Ch Enigma Black Magic "Pajaz"
9:a Faraoland Regres A Mi "Sami"
10:a Kenzos son Kenjaali Verro-Vigilant "Verro"
Årets Tik
3:a Vikings dotter SE Ch NORD V-07 NORD JV-07 Enigma Touch of Magic "Russin"
4:a SE Ch Faraoland Xtravaganza "Xtra"
7:a SE Ch Jo Coyote's Ox-Eye Daisy "Daisy"
10:a Vikings dotter Elegant Elephant Liberty Pop "Popi"
Årets Veteran
4:a SE NO Ch Faraoland Nile Wild Kazizi "Jaffa"
9:a SE Ch Faraoland Esenjo Rafhael "Raffe"
Årets Avelshund
1:a SE Ch SE V-05 Faraoland Viking Of Venture "Viking"
4:a NORD VDH Ch SE V-99 Faraoland Lucia Out Of Africa "Lucia"
5:a Vikings dotter SE Ch NORD V-07 NORD JV-07 Enigma Touch of Magic "Russin"
6:a SE Ch VWW-08 Faraoland Nile Wild Nimba "Nimba"
8:a C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example "Kenzo"
December
Globetrottern Patch!

"Patch", Faraoland A Mi Manera, är en berest kille. Han har bland annat hunnit med att
lekfullt jaga duvor i Venedig
samt beundra Schweiz vackra alper och snö. Han får uppleva allt detta tillsammans med
sin härliga familj och
i sommar får Faraoland det stora nöjet att välkomna dem alla till Sverige! Tack för fina
bilder och spännande reseberättelser Deb, Cassy och Horst!
December
Parfymkullen 1 vecka gamla!

Nya bilder under Nuvarande valpar! En stilig hane kvar att tinga!
December
Sami och Loka räknar ner...

...dan före dopparedan! Julafton! Äntligen!
December
Faraoland Saga Zinnobia!

"Zinnia" har varit och charmat en proffsfotograf. Tack matte Pia för bilderna!
December
Vinterhälsningar från Missy!

Tack Anna och Anders för denna bild på "Missy", Hazhart Miss Chevious!
December
Divo leker i snön!

Från Tyskland skickar "Divo", VHD JCh Faraoland Il Divo, snöbusiga hälsningar.
December
Angus hjälper till i rasmontern!

"Angus", Elsco Amabrawyin, har varit rasrepresentant i Svenska Basenjisällskapets
rasmonter på
Stora Stockholm, numera kallat Stockholms Hundmässa. En eloge till alla som arbetat
med rasmontern!
Ett mycket viktigt marknadsföringssätt för våra ovanliga men ack så underbara basenjis.
18:e december
Hälsningar från Diva!

Vi tackar för en jättefin hälsning från "Diva", Faraoland HD Ultra Limited och hennes
familj Helena, Ronny och Julia.
December
Faraolands nyblivna tonåring!

Hurra, hurra, hurra, hurra för "Lucia", Multi Ch Faraoland Lucia Out of Africa, 13 år idag!
18:e december
Parfymkullen är född!

På utsatt datum födde Daisy punktligt fem nya små Faraoland-basenjis! Läs mer under
Nuvarande valpar.
Vi har en lovande hane kvar till ett bra hem. Välkommen att kontakta oss med förfrågan.
15:e december
Heja Faro!

"Faro", Multi Ch Faraoland Point Taken, blev i helgen BIR och BIG-1! Grattis Airida!
December
Divo & Snövit!

"Divo", VDH JCh Faraoland Il Divo, busar med sin vän Snövit.
December
Hälsningar från Vikings son!

Vi tackar för hälsning och bilder från Vikings son, Fighting Spirit Out of Africa. En härlig
lakritsbit!
December
Luciafirande a la Faraoland!

Trevlig Lucia önskar Faraoland med den självklara ljusdrottningen, vår egna Multi Ch
Faraoland Lucia Out Of Africa, "Lucia" i spetsen av underbara tomtar och tärnor!
December
Nytt hälsoresultat!

"Olga", Faraoland Yabbadabbado, är DNA-testad som troligen bärare för Fanconi. Det vill
säga att hon,
med största sannolikhet, inte kommer att utveckla sjukdomen (ty recessivt
nedärvningsmönster). Skönt!
7:e december
Dräktiga Daisy!

Mamma Daisy tar det hela med ro. Vi längtar sååå efter valparna, som sparkar och lever
bus i hennes mage.
Läs mer om Parfym-kullen under Planerade valpar.
5:e december
2:e advent och Lady breeders julfirande!

Fotograf: Carina Widin Sandell
Lady breeders samlades för julfirande på Norrby Trädgård, Mjölby. Vi blev bjudna på en
hel festmåltid,
luciatåg och pratade hund sent in på kvällen. På grund av olika uppdrag och snöigt
väglag var det bara halva styrkan
som kunde komma. Helena (Faraoland), Cilla (Faraoland), Maggan (Cardax), Carina
(Nicknames) och Lil (Wedelta).
Tack alla för en toppentrevlig kväll!
4:e december
Heja Diva!

Vikings dotter "Diva", Zahleka Kazor Diva Loves Drama, tog sitt femte cert och blev BIR.
Hon fick även utmärkelsen Årets Basenjitik på Spidshundeklubben i Danmark! Stort
grattis önskar vi på Faraoland med pappa Viking i spetsen! Lillmatte och Diva hämtade
tillsammans priset i stora ringen.
5:e december
Grattis alla födelsdagsbarn!
"Titti", SE NO Ch Faraoland Nile Wild Fataki, 15 år!

Vi på Faraoland önskar alla underbara hundar från Faraoland ett gemensamt grattis!
Vi hoppas ni precis som Titti fått fira er högtidsdag med prinskorv eller andra läckerheter.
Tack Sonja & Leif för bilderna.
Hela 2010
Härliga nyheter från Finland!

Kenzos pingla "Lakka", Ch Sternhimmels Jolie Jolene, är ultraljudad dräktig och valpning
beräknad vid nyår. Spännande!
29:e november
Inoff i Åby!

Vikings dotter "Wilda", Zahleka Kazor Drama Queen, blev BIR och BIG-3! Grattis AnnaKarin, Kjell och Linda!
28:e november
ÖKK:s minnesutställning för Gunnar Strömbert!

ÖKK har traditionsenligt arrangerat sin valputställning och sedan några år tillägnas den
allas vår käre Gunnar.
We miss you!!! Faraoland var självklart på plats och representerades i år av "Angus",
Elsco Amabrawyin.
Fyra basenjivalpar deltog och Angus avgick som segrare och BIR. Framgången stannade
inte där utan han och
Anneli sprang snyggt hem även BIG-1 och BIS-2! Grattis och bra jobbat! Helena var på
plats och hejade.
Tillsammans med resten av basenjigänget var det en jättetrevlig dag. Tack!
14:e november
1:a advent!

Nu börjar julpysslandet! Juletider är mysiga tider. Tid för valpar och tid för tända ljus,
lussekatter, pepparkakor och glögg. Just nu inramat av vintervitt så långt ögat når. Det
är verkligen både härligt och vackert.

28:e november
Adventshälsningar från Lion!

Vi på Faraoland har haft det stora nöjet att träffa trevlige "Lion" och hans ägare & familj.
Han importerades som valp till Sverige från England (född 2006) och kennel Zordia,
uppfödare Val Allen. Mamma till Lion är röda GB Ch Faraoland Toyou at Zordia "Svea"
och pappa är den svarte amerikanske importen GB Ch AB-SS Money to Burn at
Shernazar "Bryn". Lion själv är inte utställd officiellt men hans helbror GB Ch Zordia's
Indiana Jones har vunnit mycket i England.

November
Marsa Alam, Egypten

Cilla & Bruno har varit på reseäventyr i Egypten. Läs mer om det i dagboken.
12-19:e november
Information om höstens valpkombinationer
Torsdagen den 11:e november ultraljudades båda flickorna "Daisy" och "Missy".
Det blev både glada och tråkiga nyheter. Daisy är konstaterat dräktig men dessvärre inte
Missy.
Läs mer om kommande "Parfym-kull" här. Välkommen att höra av er till Cilla eller Helena
för mer information.
I kullen väntas både tricolourer och rödvita valpar.
11:e november
Hälsning från Shenzi

Lillprinsen har varit på shopping. Vad sägs om detta snygga halsband som numera
pryder halsen på
Faraoland Royal Wedding Cake?
November
Årets basenjivalpar 2010!
I och med att Växjö var den sista tävlingen under detta kalenderår som arrangerade
valpklass, är topplistorna för årets Basenjivalp nu avslutade. Vi kan glatt konstatera att
årets Faraoland-representanter hållit sig väl framme,
två av dem är med i topp-5. "Lily", Faraoland HD Street Glide 4a och "Angus", Elsco
Amabrawyin 5a! Bra kämpat!

Vi skickar gratulationer till Faraoland-ättlingarna och syskonparet "Justin", Enigma Just
Watch Me 1a och
"Yra", Enigma After Me Please 3a!
November
Växjö internationella!
I Växjö brukar det vara många basenjis anmälda och detta år var inget undantag, 34
basenji enligt katalogen.
Faraoland representerades av Kenzo, Lily, Diva, Xtra och Umbra. Samt Vikings son
Viggo, dotter Russin och
Kenzos son Verro. Faraoland vann utmärkelsen bästa uppfödargrupp med hederspris,
bestående av de röda
snyggingarna Umbra, Kenzo, Xtra och Diva. TACK Åsa, Millan och Helena med familj för
att ni ställer upp!

"Kenzo", Ch Faraoland Xcellent Example vann championklassen och blev 2a bästa hane.
Vilket gav honom ytterligare
ett par fina topplistepoäng och han behöll tills vidare 1a platsen som årets hane. Nu med
samma
totalpoäng som årets tik. Med tanke på att det bara var brudar i huvudet på honom var
det en riktig bedrift ;-)

"Viggo", Ch Enigma The Magician, blev 4a bästa hane och "Verro", KBH V-10 Kenjaali
Verro-Vigilant, blev 3a bästa
hane. Sedan blev det tikarnas tur och i en jätteklass juniortikar placerade sig både
"Diva", Faraoland HD Ultra Limited
och "Lily", Faraoland HD Street Glide. Diva på en fin 2a plats. Grattis Helena, Ronny och
Julia! Diva passade på att
mysa med matte i väntan på finalen.

Både "Umbra", Ch Faraoland Umbra Complete och "Xtra", Ch Faraoland Xtravaganza
placerade sig i championklassen.
Xtra knep slutligen reserv bästa tik i den hårda konkurrensen. Grattis Åsa! Bäst gick det
idag för Vikings dotter
"Russin", Ch Enigma Touch of Magic, som blev BIM. Grattis ägarna Carina & Micke samt
uppfödarna Sofie & Madelene!

Russin på väg mot bästa tik...

7:e november
Hälsningar från Iti

Vi har fått en hälsning från "Iti", Ch Faraoland Viking Idun. Tack Kerli!
November
Vintermys!

Flickorna "Lily", Faraoland HD Street Glide och "Daisy", Ch Jo Coyote's Ox-Eye Daisy
myser vid brasan i vinterrusket.
November
Herning BIR x 2!

Vi har fått mycket trevliga nyheter från Danmark. Vikings dotter "Diva", Zahleka Kazor
Diva Loves Drama,
blev BIR båda dagarna i Herning och tog titeln DK V-10! Det är även klart att hon blir
årets basenji på Danska
Kennelklubbens topplista. Blott 1 år gammal! Stort grattis ägare Katarina och uppfödare
Linda!
5-6:e november
Träff och träning!

Kristi, Christina, Shenzi, Anneli, Ninnie, Angus, Zingo, Cilla, Bruno och Lily träffades i
Norrköping för träning av våra
busiga ungdomar samt lite glöggmys i oktobermörkret. Det var jättetrevligt och självklart
passade vi på att fotografera
en hel del. Vi längtar redan tills nästa gång vi ses!
Någon som är sugen på lussekatter ;-)

Shenzi 4,5 mån

Angus 10,5 mån

Lily 11 mån

Kristi och Shenzi passade på att visa några av sina senaste tricks, höger respektive
vänster.

6:e november
Hälsningar från Tiva

Vi har fått en hälsning från "Tiva", Ch Faraoland Superlativa. Tack så mycket!
November
Italiensk romantik!

"Viking", SE Ch SE V-05 SBIS BISS Faraoland Viking of Venture, har skickat ett värdefullt
paket med expressflyg one-way till Rom och närmare bestämt kennel Hakuna Matata.
Röda och svarta valpar väntas i början av januari med "Trilly", IT Ch Kincha's African
Sunrice.
29:e oktober
SSUK Örebro

Lillprinsen "Shenzi", Faraoland Royal Wedding Cake, gjorde succé på debuten. Ni är
jätteduktiga!
Han vann välförtjänt bästa basenjivalp! Grattis Kristi och Christina!
Det var rekordmånga basenjis anmälda (38 st) och Faraoland representerades i de vuxna
klasserna av tre deltagare.
Först ut var "Angus", Elsco Amabrawyin, men han föll inte domaren i smaken riktigt
denna gång och fick nöja sig med

placering i sin klass. "Kenzo", Ch Faraoland Xcellent Example, vann championklassen och
slutade 2a bästa hane.
Vilket gör att han just nu ligger etta på listan årets hane! Därefter var det Lily, Faraoland
HD Street Glide, och även
hon knep fina poäng genom en placering som fyra bästa tik. Det var hela 10 stycken
juniortikar bara i hennes klass,
så det var bra gjort.
Angus - huvudstudie

Kenzo respektive Lily in action...

30:e oktober
Nyheter från Riga!

"Iti", EST LV LT BALT Ch EST LT JCh LTJW-07 ESTW-08 Faraoland Viking Idun, blev bästa
tik och
tog en ny fin titel i Riga. Hon kan numera även titulera sig Baltic Winner-2010! Grattis
Kerli!
30:e oktober
Love is in the air!

"Kenzo", C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example, har haft en flirt med
vackra "Lakka",
FI EE Ch Sternhimmels Jolie Jolene. Rödvita och trefärgade valpar väntas nyårsafton på
kennel Sternhimmels!
Tack för ett par mycket trevliga dagar tillsammans, Anneli och Jasmin!
29-30:e oktober

Prao!

"Lily", Faraoland HD Street Glide, var med husse en dag på jobbet och charmade alla
som kom i hennes väg.
29:e oktober
Bättre sent än aldrig

Hösten har varit mycket händelserik på Faraoland och vi fick nu äntligen tillfälle att fira
Lilys BIS i Visby och därmed
kvalificering till Puppy of the Year. Helena hade shoppat en läcker vinteroutfit till Lily i
Dortmund och
Cilla ett matchande syrenlila läderhalsband från Jokke. Go Lily! Vi firade även att båda
våra planerade parningar
är gjorda och vi ser nu med spänning fram emot resultatet.

22:a oktober
Årets Avelshund LC 2010!

Topplistorna för årets LC-basenji är nu avslutad och förstaplatsen som årets avelshund
gick till en Faraoland!
Nämligen Ch Faraoland Saga Zulu, "Zulu". Tack vare sina duktiga söner "Felix", "Rocky",
"Muzzlan" och "Bobby"!
Grattis Gunliz på kennel Kincha's, ägare till Zulu och Therese och Maria på kennel
Shahrans, uppfödare till Zulus söner!
Oktober
Nyheter från Schweiz!

"Ruben", Multi Ch BIS SBIS WW-08 Faraoland Xcuse Me Desmond, var BIR båda dagarna
i Lausanne.

Han och Nora var även kvalificerade till Swiss Top Dog och de kom på en fantastisk 2a
plats! Supergrattis Nora!
16-17:e oktober
Snart är det vinter...

...och då är det viktigt med rätt utrustning. "Sami", Faraoland Regres A Mi visar senaste
vintermodet.
Oktober
Nyheter från Danmark!

"Diva", Zahleka Kazor Diva Loves Drama, blev bästa tik med cert, BIR och BIS-2-junior!
Grattis önskar pappa "Viking", SE Ch SE V-05 SBIS BISS Faraoland Viking of Venture!
Oktober

Faraoland väntar valpar!

Helena reste med Missy och hennes matte Anna till Tyskland, för en rendezvous med
Divo.
Mer om resäventyret kommer senare i Dagboken. Kull 2 väntas 17e december.
Läs mer om kombinationen under planerade valpar, kull 2.

I Norrköping blommade kärleken mellan Daisy och Kenzo.
Valpar väntas i kull 1 den 15e december. Läs mer om kombinationen under planerade

valpar, kull 1.

Välkomna att kontakta oss.
Oktober
Tyska klubsiegerschau!

Vikings dotter Forest Bell Out of Africa vann utmärkelsen bästa svartvita päls den 18/9.
Grattis!
Oktober
Nyheter från Norge!

"Chanel", Faraoland HD Wide Glide, visade framtassarna i Tromsö och blev bästa tik med
cert och sedan BIR!
Grattis Kersti!
17:e oktober
Nyheter från Tyskland!

"Divo", VDH JCH Faraoland Il Divo, är ögonlyst UA och har normala höfter.
Han deltog på Bundessieger i Dortmund i helgen och blev 2a bästa hane med cert och RCACIB!
R-CACIB kommer att bli riktigt CACIB då vinnaren redan är internationell champion.
Grattis och tack för foton!
17:e oktober
Heja Diva!

"Diva", Faraoland HD Ultra Limited, har varit på inofficiell utställning i Hässleholm.
Hon blev BIR-junior och även BIG-1-junior! Grattis!
16:e oktober
Nytt hälsoresultat!

"Raffe", SE Ch Faraoland Esenjo Rafhael, är ögonlyst UA, nästan 10 år gammal!
Oktober
Nytt hälsoresultat!

Kenzos son "Verro", Kenjaali Verro-Vigilant, har normala höfter!
Oktober
Shenzi 4 månader!

"Shenzi", Faraoland Royal Wedding Cake, charmar alla i sin omgivning. Tack för bilderna!
Oktober
Aktivitetshelg för basenjis i Norrköping!

Förra helgen anordnade jag (Cilla) och Bruno tillsammans med Eva och Mattias

aktivitetshelg för basenjis i
Svenska Basenjisällskapets regi. Det blev en toppenlyckad helg på alla sätt! Tack alla för
detta!
Nästa gång ses vi på västkusten, eller?! I dagboken kan ni läsa mer om helgen samt se
bilder på alla deltagarna!
Lite resultat från en av aktiviteterna, RAKBANERACE! "Missy", Hazhart Miss Chevious, 1a
tik,
"Xtra", SE Ch Faraoland Xtravaganza, 2a tik och "Umbra", SE NO Ch Faraoland Umbra
Complete, 3a tik! Grattis!

"Kenzo", C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example, 3a hane! Grattis till
övriga vinnare!

Vi tackar Kjelle för dessa tre bilder :-)
25-26:e september

Nyheter från Hässleholm!
"Diva", Faraoland HD Ultra Limited, blev BIR och BIG-4 från juniorklass på inofficiell
utställning.
Grattis Helena, Ronny och Julia!
25:e september
Hälsning från Twinkle!

"Twinkle", Ch Hazhart Star Surf, blev 8 år i juli och njuter av livet som pensionär!
September
Hälsning från Shenzi!

"Shenzi", Faraoland Royal Wedding Cake, är nu 3,5 månader gammal. Tack för den fina

bilden och
för att ni tar hand om lillprinsen på ett utmärkt sätt!
September
Strålande nyheter från Danmark!

Kenzos son "Verro", Kenjaali Verro-Vigilant, tog BIR, cert och CACIB i Danmark!
Han kan numera titulera sig KBHV-2010. Grattis!
18:e september
Nytt hälsoresultat!

"Victory", Ch Faraoland Victory and Freedom, är DNA-testad troligen fri från Fanconi!
September

Hälsning från Angus!

"Angus", Elsco Amabrawyin, skickar hälsningar om vad hundar vill... Han hälsar även att
han provat på race och
att jaga trasa. Det föll herrn i smaken, vilket bådar gott för framtida sprinterkarriär!
Jättekul!
September
Nytt hälsoresultat!

Vår vackra blomma "Lotus", Faraoland Solo Otra Vez, har normala höfter!
15:e september
LC-tävling i Härnösand!

Kenzos son "Mojo", Kenjaali Mojo-Marauder, sprang hem en hedrande andraplats på LCprovet denna helg. Grattis!
11:e september
SSUK Sofiero!
I ett regnigt och mycket trångt Sofiero gjorde "Lily", Faraoland HD Street Glide officiell
debut i juniorklass.
Av 18 vuxna basenjis blev hon i hård konkurrens 2a bästa tik samt bästa junior.
"Kenzo", C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example, gick genom sin placering
som 2a bästa hane,
upp i delad ledning i tävlan om Årets Basenjihane på Svenska Basenjisällskapets aktuella
topplista.
10:e september
Nyheter från Danmark!

Vikings dotter "Diva", Zahleka Kazor Diva Loves Drama, blev BIM med cert samt BIS-2junior på SPK:s utställning. Grattis ägare Karina och uppfödare Linda!
10:e september
Nya hälsoresultat!
Ytterligare tester gjorda och resultat enligt följande:
"Lotus", Faraoland Solo Otra Vez ögonlyst UA med en PPM-tråd iris-iris i ett öga.
"Missy", Hazhart Miss Chevious ögonlyst med diagnos UA.
"Kenzo", C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example sköldkörteltestad UA,
Fritt T4 normalt, total T4 normalt, TSH normalt samt TgAA negativ.

September
Högbo bruk internationella!

Vikings son "Pajaz", SE FI Ch Enigma Black Magic, blev BIM med CACIB. Grattis! Vi vill
även passa på att gratulera Sofie och Madelene till Kaylas BIR!
Kenzos son "Mojo", Kenjaali Mojo-Marauder, tog ytterligare ett cert och blev 3a bästa
hane. Grattis!

5:e september
Uppfödarmöte!
I Svenska basenjisällskapets regi anordnade Helena uppfödarmöte, i sin roll som ett av
SBS avelsråd. Det blev en
trevlig dag med diskussioner om avelsstrategier och kommande kombinationer. Även
ämnen som etik och moral

samt god uppfödarsed diskuterades. Alla medlemmar var välkomna på mötet och temat
var peptalk inför
kommande kullar. Det är alltid intressant att höra varandras tankar och bolla lite idéer.
4:e september
Nytt hälsoresultat!

"Kenzo", C.I.B SE DK NO Ch Faraoland Xcellent Example, är nu ögonlyst o kull 1
"Parfym-kullen" uppfyller därmed
utöver Svenska Kennelklubbens regler, även Svenska Basenjisällskapets regler för
valphänvisning.
Välkommen med intresseanmälan o frågor, mer info om kullen hittar ni under Planerade
kullar.

1:e september

Heja Missy o Anna!

På en inofficiell utställning debuterade idag Anna i ringen och ringräven "Missy", Hazhart
Miss Chevious,
ledsagade matte på bästa sätt. Tillsammans gjorde det så bra att det ledde hela vägen
till BIS-1!
Härligt jobbat o grattis!
29:e augusti
Vackra Diva!

"Diva", Faraoland Ultra Limited, knep BIR- o BIG-2-valp på inofficiell utställning idag.
Grattis Helena, Ronny o Julia!
Diva själv tar framgången med ro o njuter i solen.
29:e augusti

Tjejerna visar framfötterna i Visby!

Första utställningsdagen var nationell och "Daisy", SE Ch Jo Coyote's Ox-Eye Daisy
plockade hem bästa tik o BIM.

"Lily", Faraoland HD Street Glide, blev BIR-valp.

Andra utställningsdagen var internationell och miss Daisy blev återigen bästa tik med
CACIB o BIM.

Fröken Lily blev även denna dag rasens bästa valp och i finalen, där ca 60 valpar fyllde
hela ringen,
slog hon till med BEST IN SHOW! Därmed är det klart att Lily är kvalificerad till tävlan om
Puppy of the Year
i Sverige, vilket kommer att gå av stapeln i vår på Grand i Stockholm. Detta
arrangemang ersätter
den populära tillställningen Champion of Champions samt Veteran of the Veterans,

där Faraoland vid flera tillfällen representerats av vackra basenjis.

Tack alla för en trevlig helg o grattis till alla vinnare! Tack Emma för att jag fick hjälpa
dig att visa Elvis till BIG-2 :)
Det var roligt att testa att visa en helt annan ras, nämligen en stilig Siberian Husky.
Ett speciellt tack till mamma och pappa (läs Cillas föräldrar Marita och Göran) för boende,
skjuts, hjälp, hejarklack och
inte minst trevligt sällskap på minisemestern Gotland runt!
28-29:e augusti
En toppendag i Norberg!

På officiellt LC-prov i Norberg gick Kenzos son "Mojo" i topp och vann på sin första
tävling över alla basenjis. Grattis!
Tack fotograf Mia Löwbeer för LC-bilden!

Från inofficiell utställning i Norberg nås vi av nyheten att "Angus", Elsco Amabrawyin,
blivit BIR- o BIG-2-valp! Grattis!
28:e augusti
Härliga nyheter från Eskilstuna!

I valpklassen tog "Angus", Elsco Amabrawyin, BIM i hård konkurrens! Grattis!

Vikings son "Pajaz", SE FI Ch Enigma Black Magic, gick i topp med BIR och sedan även
BIG-3.

En annan Viking-son "Trasan", Elegant Elephant Splendid Sid, knep fin placering i bästa
hane och ytterligare ett cert.
Grattis alla vinnare!
22:e augusti
Västkustens vackraste veteran 2010!

Grattis Maria o Therese Kindberg till BIS-veteran med SE Ch Faraoland Esenjo Rafhael,
"Raffe",
vid inofficiella korandet av västkustens vackraste veteran, alla raser. Många hundar
deltog så konkurrensen var hård.
22:e augusti
Hälsningar från lillprinsen!

"Shenzi" aka "Bonus" bor numera i Norrköping hos Kristi o Christina. Tack för härliga
bilder på er lille tiger!
Augusti
Återigen seger på hemmaplan för Faraoland!

"Kenzo", C.I.B SE DK NO Ch Faraoland Xcellent Example, tog hem segern med BIR o
blev sedan utplockad av de 7 främsta i gruppen. "Missy", Hazhart Miss Chevious,
travade till sig BIM o cert. Grattis Anna o Anders! Domaren var en ny bekantskap i
basenjisammanhang o en mycket trevlig sådan, både med hundar o handlers.
Tack Sofie för visningshjälp! Vikings son "Trasan", Elegant Elephant Splendid Sid,
tog cert o blev trea bästa hane. Grattis ägarna Eva o Mattias samt uppfödare Åsa!
21:e augusti
Nytt hälsoresultat!

"Lily", Faraoland HD Street Glide, är DNA-testad troligen fri från Fanconi!
Augusti
WOW vilken pantertant!

Multi Ch Magic Potion out of Africa är 14,5 år gammal! Otroligt!
21:e augusti
Lycka till!

Vår lille sommarbonus "Shenzi", Faraoland Royal Wedding Cake, har nu flyttat hemifrån o
vi önskar hans nya familj lycka till!
16:e augusti
Faraolands första viltspårchampion!

"Sparky", Faraoland Sparkling Bubbles, kan nu titulera sig SE VCh! Grattis o bra jobbat!
Augusti
Nytt hälsoresultat!

Vikings son "Pajaz", Ch Enigma Black Magic, har höftledsröntgats med resultat A.
Augusti
Vikings barn segrar i Oslo!

På lördagen var det utställning med Cruftskvalificering till vinnarna. "Harley",
Multi Ch Multi-V Faraoland Bluetooth Enigma, gick segrande ur striden o tog BIR. Vikings
dotter "Ruby",
Ch Chagmas Pirate Princess Red Ruby, blev BIM.

På söndagen var det Norsk vinnare 2010 och denna gång var det Vikings son "Oliver",
Ch Chagmas Pirate King Black Pearl, som gick i topp o knep BIR. Grattis till alla vinnarna!
14-15:e augusti
Heja Angus!

"Angus", Elsco Amabrawyin, fortsätter att göra oss stolta. Nu senast i Askersund blev han
BIM-valp utav 11 valpar.
Grattis till Anneli, Ninnie o uppfödarna på kennel Elsco! Vi passade på att ta lite nya
bilder på Angus och
de finns att njuta av på hans sida och i hans album.
Vi hade en väldigt trevlig dag och fick chansen att umgås med både finska o svenska
vänner.
Grattis kennel Sternhimmels till nya titlar och fina framgångar! Lite nya bilder på de egna
hundarna blev det också.

14:e augusti

Träningspass i Norrköping!
Vi har utställningsträning på Himmelstalundsfälten och passar på att fota hundarna så
klart. Samis, Kenzos o
Lilys sidor/album är uppdaterade med bilder. Kontakta oss om ni vill vara med o träna
eller träffa basenjis.

Augusti
Superframgångar i Norge för Faraoland!

C.I.B NO SE FI NORD GBZ Ch GBZ JCh Faraoland Beatrix Potter, "Bea", har gjort fin
basenjireklam i Norge.
BIR*2, BIG-2, BIG-1 och BIS-3 på tvådagars nationell utställning i Svolvaer! Jättegrattis
till dig Kersti!
Beas föräldrar "Kenzo" o "Loka" gör vågen för er!

"Amigo", Faraoland Va Todo Al Ganador blev bästa hane bägge dagarna med cert! Bra
jobbat!

7-8:e augusti
Lotus skickar hälsningar!

"Lotus", Faraoland Solo Otra Vez, myser regniga dagar hemma i soffan med en varm filt.
Augusti
Mojo on the move!

Kenzo's son "Mojo" älskar att springa på racingbanan! Tack husse Gert för bilderna.
Augusti
Hälsningar från Trasan!

Viking har fått en hälsning från sin son "Trasan", Elegant Elephant Splendid Sid.
Juli
Angus har varit på Gotland!

Vi har fått fina semesterhälsningar från "Angus", Elsco Amabrawyin, med familj. Tack så
mycket!
Juli
Sommarhälsningar från södern!

Kenzos son "Verro", Kenjaali Verro-Vigilant, har skickat busiga sommarhälsningar.
Tackar!
Juli
Faro och Solo!

Tack för bilderna på snyggingarna Multi Ch Faraoland Point Taken och LT LV RUS JCh
Faraoland La Fuerza Mayor.
Juli
Ransäter internationella!

Multi V Multi Ch Faraoland Bluetooth Enigma aka "Harley" blev bästa hane i Ransäter.
Grattis Sofie o Madelene!
31:e juli
Framgång i Finland!

Vikings son "Pajaz", SE Ch Enigma Black Magic, har varit på semester i Finland. Familjen
passade på att delta
på utställning i Ristiina och det resulterade i bästa hane med cert och ny finsk champion!
BIR blev snygga tiken
Sternhimmels Latine Dictum. Grattis! Foto: Ami.
31:e juli
Nya hälsoresultat!

Ytterligare tre Viking-barn är Fanconitestade troligen fria; Zahleka Kazor Diva Loves
Drama,
Ch Vicita's Mystic Shadows of Giza och Elegant Elephant Liberty Pop.
Ytterligare ett Kenzo-barn är Fanconitestad troligen fri; Kenjaali Mojo-Marauder.
Juli
Höstens valpplaner är publicerade!

Läs om våra två spännande kombinationer under Planerade valpar. Välkomna med
intresseanmälan och frågor!
Juli
Viltspårhelg!

Norrköpingsgänget har varit i skogen hela helgen o spårat. Kenzo avslutade med att gå
anlagsklass
med godkänt resultat! Toppen! Tack kursledare Ewa för en jättetrevlig helg!

17-18:e juli
Heja Pajaz!

Vikings son "Pajaz", SE Ch Enigma Black Magic, blev BIM på Alfta nationella. Grattis!
17:e juli
Nyheter från Österrike!

"Tiva", INT HR SL Ch HR SL JCh JCW-08 CW-08 Faraoland Superlativa, kan numera även
titulera sig
österrikisk champion efter att ha tagit ytterligare cert i Oberwart, Österrike. Grattis Tina!
17:e juli
Hälsning från Norge

Vi har fått en fin hälsning från "Chanel", Faraoland HD Wide Glide. Tack Kjersti!
Juli
Tronföljaren 4 veckor!

"Shenzi", Faraoland Royal Wedding Cake, är nu 4 veckor gammal och redan mycket
fotogenique.
Följ lillprinsens uppväxt under Nuvarande kullar.
16:e juli
Tvååker Nationella

"Diva", Faraoland HD Ultra Limited, blev BIM-valp. Vi är mycket stolta över er! Grattis
Helle, Ronny o Julia!

Vikings son "Viggo", SE NO Ch Enigma The Magician, blev BIR o BIG-3. Grattis Sofie,
Madelene, Lotta o Anders!

Kenzos son "Verro", Kenjaali Verro-Vigilant, blev tvåa bästa hane med cert. Nu har alla i

kullen efter Kenzo o
Kenya tagit cert! Grattis Naranja o Britta!
10:e juli
Heja Faro!

"Faro", Multi Ch Faraoland Point Taken, blev BIR o BIG-3 på Taurage nationella
utställning i Lithauen. Grattis!
10:e juli
Nyheter från Finland!

Kenzos son Amos, Kenjaali Hadhiri-Hawker, har varit på 2-dagars internationell
utställning i Uleåborg.

Första dagen BIM med cert o CACIB. Andra dagen 2:a bästa hane med cert o R-CACIB.
Grattis!
10-11:e juli
Sommarhälsningar från Tiva

"Tiva", INT CR Ch HR SLO JCh JCW-08 CW-08 Faraoland Superlativa, har varit med sina
vänner i parken.
Juli
Nyheter från Lithauen!

"Solo", LT LV RUS JCh Faraoland La Fuerza Mayor, blev bästa hane på Silute Nationella i
Lithauen. Grattis!
3:e juli
Sommarhälsning!

Vi har fått en härlig sommarhälsning från "Solo", LT LV RUS JCh Faraoland La Fuerza
Mayor, o hans lillhusse. Tack!
Juli
Semester!

Äntligen sommar! När temperaturen stiger över 30 grader behöver till o med soldyrkande
basenjis svalka.
"Sami", Faraoland Regres A Mi, njuter av svalkan från en kylduk.
3:e juli
Fina resultat i Borås!

Medan kennelinnehavarna njöt av sol o bad på hemmaplan, utförde valpköpare fina
prestationer i ett
supervarmt Borås. "Xtra", SE Ch Faraoland Xtravaganza, gick i topp i rasen med BIR o
slutade som BIG-4.
Grattis Åsa med familj!
Men framgångarna slutade inte där för "Raffe", SE Ch Faraoland Esenjo Rafhael, blev
BIR-veteran o slutade
som BIS-2-veteran! Härligt! Grattis familjen Kindberg! Grattis även till Vikings dotter

"Wilda",
Zahleka Kazor Drama Queen, som blev BIM-valp.

3:e juli
Svenska Basenjispecialen 2010

Anneli visade "Angus", Elsco Amabrawyin, i topp utav alla hanvalparna och blev slutligen
BIM-valp.
Tack o grattis Anneli o Ninnie! Grattishälsningar skickar vi även till uppfödarna på kennel
Elsco! Angus firade med
en vinnarkorv.

BIM-veteran samt BIS-veteran 10+ blev "Jaffa", SE NO Ch Faraoland Nile Wild Kazizi.
Grattis!
Kenzos son "Verro" plockade hem joddlarmästartiteln och hans son "Mojo" vann bästa
tassar. Kennel Faraoland
vann utmärkelsen BIS-uppfödargrupp. Vi fick chansen att bl.a. umgås med
tysklandsboende "Divo",
VDH jCh Faraoland Il Divo, samt Bromölla-boende Faraoland HD Nightster. Tack för det.
22-24:e juni
Ny LC-licensinnehavare!

Vi gratulerar Kenzos son "Mojo", Kenjaali Mojo-Marauder, till LC-licens! Tack till Vikings
son "Trasan",
Elegant Elephant Splendid Sid, som ställde upp som medlöpare! Lycka till nu båda två
ute på fälten!

21:e juni
Jönköping triple Int - dag 3

Triplens dag 3 vilade vi på Faraoland upp oss inför specialen. Vikings barn visade
framfötterna och gick i topp.
BIR och BIG-R blev "Russin", Ch Enigma Touch of Magic. BIM blev "Viggo", Ch Enigma
The Magician. Grattis Sofie, Madelene, Carina, Micke, Lotta o Anders!
21:e juni
Jönköping triple Int - dag 2

Domaren för dagen uppskattade basenjis med driv och rörelser. "Kenzo",
C.I.B SE DK NO NORD Ch Faraoland Xcellent Example, visade att en basenji ska hålla
outröttliga varv efter varv
och domaren var lyrisk. BIR i stenhård konkurrens blev resultatet. Grattis Sofie o
Madelene till BIM.
Bruno o jag passade på att fotografera våra hundar (mest flickorna) vid vackra vätterns
strand så kika gärna
i Lilys, Daisys o Kenzos album för att se fler bilder.

20:e juni
Jönköping triple Int - dag 1

Multi V Multi Ch Multi SBIS Faraoland Bluetooth Enigma aka "Harley" luftades en av
triplens dagar inför världsutställningen. Detta gjorde han med den äran genom att bli BIR
och BIG-1! Grattis Sofie o Madelene!
Samma dag debuterade vår egna söta lakritskonfekt "Lily", Faraoland HD Street Glide i
ringarna och
hon blev BIM-valp utav 10 valpar. Röda syrran "Diva", Faraoland HD Ultra Limited, kom
3a. Allt medan Helena
höll ställningarna på BB.

19:e juni
Bea - BEST IN SHOW!!!

Norska framgångar blev det för Faraoland i Kirkenes på nationell all-breed-show. "Bea",
C.I.B Nord Gbz Gbzj Ch Faraoland Beatrix Potter, slog till med BIR, BIG-1 och Best In
Show! Wow!
"Amigo", Faraoland Va Todo Al Ganador, blev BIM med cert och "Chanel", Faraoland HD
Wide Glide,
blev BIR-valp. SUPERGRATTIS Kjersti!!!
19:e juni
Finska framgångar!

Kenzos son "Amos", Kenjaali Hadhiri-Hawker, blev BIM med cert och CACIB på
Rovaniemi internationella.
Grattis Paula och uppfödare Naranja!
19:e juni

Välkommen Faraoland Royal Wedding Cake!

Lördagen den 19:e juni föddes Faraolands lillprins. Loka och Pajson är numera stolta
föräldrar till en
brindle pojke. Planeringen och kulltemat prickade bröllopsdagen för det svenska kungliga
bröllopet exakt!
Ni kan följa vår nykomlings uppväxt under Nuvarande kullar.
19:e juni
Svensk vinnare 2010!

På utställningen i Avesta blev BIR-vinnande basenji "Harley", Multi V Multi Ch Multi SBIS
Faraoland Bluetooth Enigma,
som nu även kan lägga SE V-10 till sin redan långa meritlista. Stort grattis önskar vi
ägarna Sofie o Madelene Lönn!

12:e juni
Heja Tiva!

Från Österrike och Klagenfurts tvådagars internationella utställning kommer nyheter om
att "Tiva",
INT CR Ch HR SLO JCh JCW-08 CW-08 Faraoland Superlativa, visat framtassarna och
tagit två cert och ett CACIB. Grattis! Vi håller tummarna för det fjärde österrikiska certet
och med det championtiteln!
12-13:e juni
Seger på hemmaplan!

I ett lika soligt Norrköping blev vår aussie-girl "Missy", Hazhart Miss Chevious, BIR med cert
o CACIB.

"Sami", Faraoland Regres A Mi, gick segrande ur hanhundskampen o blev BIM med cert o
CACIB.
Tack för handlerhjälp Sofie o Christoffer! Den senare var en ny och mycket trevlig
bekantskap för Faraoland.
Grattishälsningar skickar vi till Anna o Anders samt Erika o Paul! Grattiskramar skickar vi
till vår älskade alltiallo o
fotograf Bruno, som även firades på plats i förskott med diverse läckerheter.
6:e juni
Seger på bortaplan!

I ett solskensbadande Vänersborg var det vi gäster som avgick med seger i hård
konkurrens.
"Kenzo", C.I.B SE DK NO Ch Faraoland Xcellent Example, gick i topp och blev BIR. Han
passade på att räcka
ut tungan åt konkurrenterna när domaren meddelade dagens BIR-vinnare ;-)

"Daisy", SE Ch Jo Coyote's Ox-Eye Daisy, travade till sig bästa tik o BIM. "Sami",
Faraoland Regres A Mi,
plockade återigen cert o fin placering. Njut av den vackra bilden från hans fotosession
nere vid vattnet:

Kennel Faraoland tilldelades även bästa uppfödargrupp i rasen.
Tack för hjälp med uppfödargruppen o visning Åsa, Millan, Therese, Cissi o Sofie!

Vår lovande valp "Lily", Faraoland HD Street Glide, ringtränade lite inför kommande
utställningar. Hon var en dag
för ung för att få delta på riktigt denna helg...
5:e juni
Nytt hälsoresultat!

"Divo", VDH jCh Faraoland Il Divo har höftledsröntgats med A-resultat. Härligt!
Juni
Grattis Diva med familj!

Återigen har "Diva", Faraoland Ultra Limited, utsetts till bir-valp på inofficiell utställning.
Juni
En naturbegåvning i spåret!

Efter bara tre dagars träning genomförde "Sparky", Faraoland Sparkling Bubbles,
godkänd anlagsklass i viltspår.
Han o förare Meta Hellquist har även hunnit med att gå ett öppenklass spår o nu ska de
satsa på utställningsringen. Grattis o lycka till från oss på Faraoland!
Juni
Nedräkningen har börjat!

Vi väntar smått här på Faraoland och nu räknar alla ned dagarna inför det stundande
kungliga bröllopet och
den ungefär samtida nedkomsten i valplådan. Mamma Loka hälsar att hon mår bra och vi
njuter med spänning av
att se hennes mage växa. För mer information om kullen och föräldrarna, se "Planerade
valpar".
Loka undrar dock var Pajson håller hus efter att ha fått sitt roliga. Hur var det med
jämlikhet och delat ansvar..?

Juni
Rakbaneträning i Norrköping

På måndagskvällen blev vi spontant inbjudna att delta i rakbaneträning. Det är inget vi
säger nej till för hundarna tycker att det är superkul. "Kenzo" har LC-licens sedan
tidigare men Daisy o Lily är nya på det här med
att jaga en trasa. Eftersom Lily är så ung fick tikarna bara springa två mycket korta lopp.
Rakbaneträning gör verkligen att de tänder till på den simulerade jakten plus att det är
härlig träning för dem.
Kenzo passade även på att bjuda in sin barndomskamrat "Malte" och grabbarna fick
chans att springa
ett par härliga fullängdslopp i strålande kvällssol.

31:e maj
Ny LC-licensinnehavare!

Vikings son "Trasan", Elegant Elephant Splendid Sid, får nu officiellt ge sig ut på fälten o
jaga trasan (luren) på LC-prov. Lyckönskningar från oss på Faraoland!
31:e maj
Österbybruk Internationella

Våra grabbars barn gick i topp i ett regnigt Österbybruk. Vikings son "Viggo", SE NO Ch
Enigma The Magician,
BIR med CACIB och Vikings dotter "Russin", SE FI Ch NORDV-07 NORDj-V07 Touch of
Magic, BIM med CACIB.

På sin officiella debut tog Kenzos son "Mojo", Kenjaali Mojo-Marauder, hand om
hancertet.
Grattis alla vinnare önskar de stolta papporna!
29:e maj
Nyheter från Finland!

Kenzos son "Amos", Kenjaali Hadhiri Hawker, slog till o vann BIR, cert o BIG-2 i
Rovaniemi, Finland! Grattis!
29:e maj
En hälsning från Vikings yngsta dotter!

Vi har fått en hälsning från Forest Bell Out of Africa, 16 veckor gammal. Tack Tanja!
Maj
BIR, BIM och ny CHAMPION!

"Kenzo" C.I.B SE DK NO Ch Faraoland Xcellent Example tog BIR i Sundsvall. Lyckligast är
vi över vår lilla
prästkrage "Daisy", Jo Coyote's Ox-Eye Daisy, som samma dag blev bästa tik med cert
(nr 7), BIM och
ny svensk champion! Detta bådar gott inför höstens valpplaner...
23:e maj
Heja Sami!

"Sami", Faraoland Regres A Mi, åkte söderut till Hässleholm och blev 3:a bästa hane med
cert och r-cacib.
Tack Sofie för visning och grattis Erika & Paul!
22:e maj
Vikings barn gör succé på Norska Basenjispecialen!

Bästa tik med cert och ny norsk champion, bästa svartvita, BIR och BIS blev Vikings
dotter "Giza",
NO Ch Vicita's Mystic Shadow of Giza. Grattis till hennes uppfödare Wenche & Baard samt
ägare Jeanette!
Bästa hane och BIM blev Vikings son "Oliver", NO Ch Chagmas Pirate King Black Pearl.
Grattis till hans uppfödare och ägare Gro! Tack också till domaren Lisa Tyler, kennel
Shernazar!

Den ärofyllda utmärkelsen bästa huvud gick till Vikings dotter "Ruby", Chagmas Pirate
Princess Red Ruby.
Grattis till Gro återigen, som är hennes uppfödare och ägare.
Tack Liv Irene för bilder.
Maj
Grattis Airida!

På nationell utställning i Plunge blev "Solo", LT LV RUS JCh Faraoland La Fuerza Mayor,
bästa hane med cert.
På söndagens nationella utställning i Klaipeda blev "Faro", Multi Ch Faraoland Point
Taken, bästa hane
med cert och Solo vann öppenklassen med cert. Grattis!

22-23:e maj
Nya hälsoresultat!

"Flash", MULTI Ch MULTI W DERBY W-04 EST LC Ch VMM-08-09 Faraoland Thunderflash
To Ribessita, är DNA-testad troligen fri från Fanconi. Han är efter Ringmaster Out Of
Africa och undan Ch Faraoland Lucia Out Of Africa.

"Amigo", Faraoland Va Todo Al Ganador, är höftledsröntgad A.
Divo!

Tack Erika för det fina kollaget på "Divo", VDH JCh Faraoland Il Divo.
Maj
Angus skördar fler framgångar!

På inofficiell utställning i Åkersberga blev "Angus", Elsco Amabrawyin, BIR-valp och BIGvalp! Grattis Anneli & Ninnie
samt uppfödarna på kennel Elsco i Skottland. Vi är så glada & stolta över vår lille skotte!
Tack också Sofie Lönn för bilder och handling av Angus i finalerna.
16:e maj
Basenjiderby i strålande sol!

Kenzo o Daisy njuter av att jaga luren i full fart! Jag (Cilla) o Bruno o våra hundar har
haft en underbar dag på Åkers
Kanal Greyhound Park. 27 basenji med familjer hade samlats för att umgås samt kora
den snabbaste basenjin.
Alla hundar sprang tre lopp var och den sammanlagda tiden räknades i en topplista.

Lokas fästman Pajson kom 5:a och Kenzos son Mojo kom 4:a! Grattis till alla vinnarna!

Vi minglade med Angus och hans familj, som passade på att picknicka i björkdungen i
banans närhet. Valpar får inte delta men hans "storebror" Zingo sprang tre snabba lopp.

Min Lukas, som närmar sig 9 år, fick springa ett lopp. Vilket race! Den ende med
drevskall också!
Basenjisarnas lopp låg på mellan ca 7-10 sek och Lukas sprang sitt på 9,87 sek!

En riktig familjefest var det då många Faraoland-släktingar fanns på plats. Lily passade
på att
leka med farbror Trasan mellan hans lopp. Lika som bär ;)

Stort TACK till Eva o Mattias (Trasans ägare) som ordnade denna dag för oss. Vikings son
Trasan jagar luren!

Jag passade på att känna lite på Kenzos son Mojo, som vuxit upp till en riktigt fin hane.
Han provar på det mesta med
sin husse Gert. Just nu går de bl.a. på agilitykurs och i höst kommer de ner från Gävle
för att prova på viltspår hos oss.
15:e maj
Grattis Airida!

Nyheter från Kaliningrads internationella hundutställning i Ryssland. Multi Ch Faraoland
Point Taken "Faro" är nu även internationell & rysk champion! Två nya titlar att
komplettera hans redan lååånga och imponerande titellista med.
LT LV JCh Faraoland La Fuerza Mayor "Solo" blev jBIR, BIR och BIG-3! Han är nybakad
rysk juniorchampion! Superresultat!
(Dessa bilder är tagna vid andra tillfällen.)

Maj
Heja Angus!

"Angus" Elsco Amabrawyin debuterade i ringen på inoff i Stockholm. Fyra basenjivalpar
deltog och Angus klev
storstilat in på segrarplatsen. Överröst av komplimanger från domarna gick han hela
vägen till BIG-1 och
BIS-valp! Grattis Anneli o Ninnie och tack för att ni tar så bra hand om vår gemensamme
skotte!
Tack Mia för bilderna o grattis till Pippis BIM!
13:e maj
Grattis Diva!

Faraoland Ultra Limited "Diva" har återigen blivit BIR-valp på en inoff i sina hemtrakter
denna helg.
Men p.g.a. ruskigt väder stannade de inte till finalerna. Grattis Helena, Ronny och Julia!
13:e maj
Hälsningar från Norge och kennel North Exotic!

Faraoland Wide Glide "Chanel" och Multi Ch Faraoland Beatrix Potter skickar
vårhälsningar.
Fina töser som trivs toppenbra tillsammans! Tack Kjersti för bilderna på dina sötnosar.
Maj
Hälsningar från Viking!

Allas vår älskade "Viking" SE Ch SV-05 SBIS BISS Faraoland Viking Of Venture har nu

flyttat hemifrån.
Familjen Addenbrooke med Ambi i spetsen har öppnat sitt hem för honom.
Maj
Viking & Niambis barn debuterar i ringarna!
Två Viking-barn visades på Larv nationella utställning. Zahleka Kazor Endless Drama
"Keaton" gick segrande
ur striden och tog BIR-valp medan helsystern Zahleka Kazor Drama Queen "Wilda" blev
BIM-valp. Grattis!
8:e maj
Heja Amos!

Kenzos son "Amos" Kenjaali Hadhiri Hawker blev BIM och tog cert på Pello nationella
utställning i Finland.
Grattis ägare Paula & Matti samt uppfödare Naranja!
8:e maj
VDH JCh Faraoland Il Divo "Divo" skickar hälsningar!

Maj
Grattis ägare Petra & uppfödare Åsa!

Vikings dotter "Mody" Elegant Elephant Hapiness Mod blev BIR och ny slovakisk
juniorchampion!
2:e maj
GRATTIS!!!

Vi på Faraoland har just nu mycket att fira. Helena fyller jämnt på måndag och kennel
Faraoland likaså.
Faraoland firar 20-års jubileum i år och vad Helena fyller låter vi vara osagt ;)
Diva har debuterat i ringarna!

Faraoland Ultra Limited "Diva" tog BIR-valp och travade slutligen hem BIG-3-valp på
inoff i helgen.
Grattis Helena, Ronny och Julia till er lilla guldklimp!
1:a maj
Heja Kjersti!

Hammerfest i Norge lördag, "Amigo" Faraoland Va Todo Al Ganador blev BIR med cert,
BIG-1 och slutligen BIS-3!
"Bea" NORD INT GIBRL GIBRLj Ch Faraoland Beatrix Potter blev BIM. "Chanel" Faraoland
Wide Glide
blev BIR- och BIG-3-valp. Stort grattis från de stolta uppfödarna!

Dag 2 söndag i Norge knep Bea BIR!
Pappa "Kenzo" INT NORD Ch Faraoland Xcellent Example gratulerar stolt sin flicka :)
1-2:e maj

Kenzos son "Verro" Kenjaali Verro-Vigilant har skickat en vårhälsning.
Faraoland-flickorna värmde upp på inoff i Söderköping!

Faraoland HD Street Glide "Lily" debuterade med den äran i helgen, blott 4 månader
gammal.
BIR-valp, BIS-valp 4-6 mån och sedan slog hon även BIS-valpen som vunnit 6-12 mån.
Lily blev därmed utsedd till utsällningens vackrast valp och gjorde oss alla sååå stolta!

"Lotus" Faraoland Solo Otra Vez ville inte vara sämre hon utan kämpade hem BIR, BIG-1
och BIS-2!
Grattis familjen Sandberg, som tar hand om vår vackra gemensamma blomma!
Tikarna lockade under dagen mångas ögon till sig och gjorde fin reklam för rasen med
sina trevliga sätt.

Fotosession "behind the scene...":

1:a maj
Årets Avelshund Viking!
I Västerås i helgen fick vi återigen Vikings storhet som avelshund bekräftad och återigen
kunde vi konstatera att äpplet inte faller långt från päronträdet. Vikings son ”Viggo” Ch
Enigma the Magician slutade BIR o BIG-2.
BIM kneps av dottern ”Russin” Ch Enigma Touch of Magic. Ytterligare en son var på plats,
nämligen ”Pajaz”,
Enigma Black Magic. Han tog sitt tredje cert och blev därmed ny svensk
utställningschampion. De hundar vi själva hade med oss till Västerås föll inte domaren på
läppen alls, eftersom han tyckte hanarna var för kraftiga och tiken för tunn. Så blir det
ibland och man kan inte alltid vara domarens favorit så nu gläds vi med Viking och
kennel Enigma! STORT grattis till alla!

25:e april
Fina resultat för Faraoland!

Kennel Faraoland fick nyheten om fina resultat från Lettland. "Solo" LITH jCh Faraoland
La Fuerza Mayor
plockade ytterligare en fin titel på Rygas grupp 5 special samt Panevezys nationella
genom två BIR o ett BIS-2.
Han är nu även lettisk juniorchampion! Grattis Airida!
I Norge tävlade Kersti med sina Faraolandare i topp båda dagarna!
BIR-valp Faraoland HD Wide Glide, bästa hane Faraoland Va Todo el Ganador och
bästa tik CIB NORD GIBR GIBRj Ch Faraoland Beatrix Potter. GRATTIS Kjersti!
24-25:e april
En hälsning från Halmstad

Vackra "Diva" Faraoland Ultra Limited skickar hälsningar. Det är alltid roligt för oss att få,
tack!

April
Nya hälsoresultat!

Flickorna Loka och Daisy har varit hos optikern och ögonlysts UA bägge två. Härliga
resultat!
News flash nummer två är att Loka nu löper och kommer paras inom kort. En härlig
sommarkull
väntas alltså på kennel Faraoland. Mer info kommer snart under Planerade valpar.
Välkomna att tinga valp redan nu.
12:e april
Grabbarna gör Stockholm

I hård konkurrens tog "Kenzo", C.I.B NORD Ch Faraoland Xcellent Example, BIR.

"Sami", Faraoland Regres Ami, blev 4:a bästa hane och tog cert.
Grattishäldningar till Vikings dotter "Russin", Ch Enigma Touch of Magic, som blev BIM.
Samt Kenzos son "Verro", Kenjaali Verro-Vigilant, som blev reserv bästa hane.
Tack Sofie Lönn för bilderna ovan samt visning av "Sami".
Elsco Amabrawyin

Tack Anneli och Ninnie för att vi fick passa på att umgås med allas vår lille guldklimp
"Angus".
4:e april
Champion of Champions 2010

En värdig kandidat äntrade scenen på Grand i Stockholm denna glittrande kväll.
Nämligen Multi Ch Multi V Multi SBIS Faraoland Bluetooth Enigma. "Harley" vann duell
efter duell
men fick i kvartsfinal se sig slagen av ingen mindre än sin namne och tillika Årets hund
2009, salukin "Harley".
3:e april
Basenjihelg i Norrköping!
På SBS årsmöte delades bl.a. priserna ut för årets basenji alla kategorier.
En och samma Faraoland-uppfödda kändis plockade titeln Årets Basenji,
för tredje året i rad!

"Harley"
Multi Ch Multi V Multi SBIS Faraoland Bluetooth Enigma
Stort grattis till Sofie och Madelene Lönn för den superprestationen!

Kennel Faraoland tilldelades även det ärofyllda priset Årets Uppfödare,
för tredje året i rad. "Viking" fick genom sina fina barn
ta emot priset för Årets Avelshund, för tredje året i rad! Härligt!
Grattis också till familjen Sandberg vars lilla blomfröken "Lotus",
Faraoland Solo Otra Vez, knep andraplatsen i Årets Valp.
Grattis till familjen Kindberg och "Raffe", Ch Faraoland Esenjo Rafhael,
för tredje plats Årets Veteran!
27:e mars
"Lily", Faraoland HD Street Glide, passade på att kela med farmor.

Vi vill tacka för en trevlig helg tillsammans!
Tack Bruno för service på toppnivå, som alltid!
27-28:e mars
Framgångar i Finland!

Kenzos son "Amos", Kenjaali Hadhiri Hawker, blev BIR och tog cert.
Grattis till husse Matti och matte Paula samt uppfödare Naranja.
Tack Paula för bilder!

27:e mars
Nyheter från Slovakien!

Vikings dotter Elegant Elephant Hapiness Mod, "Mody", har återigen visat framfötterna i
ringarna.
Både som juniorvinnare och i juniorhandling. Grattis till matte Petra och uppfödare Åsa.

Premiär för vår nya hemsida!
Nu är vår nya hemsida lanserad och vi vill passa på att tacka skaparen Anna Nordqvist,
som stått ut med våra idéer och visioner. Hon har lyckats fånga känslan som vi vill
förmedla.
Glädje och stolthet över våra älskade basenjis! Nya sidor har tillkommit så passa på att
surfa runt lite.
21:a mars
Zulu in the top!

S DK Ch Faraoland Saga Zulu, "Zulu", sopade mattan med konkurrenterna på
hemmaarenan
i Malmö och tog BIR och CACIB. Grattis Gunlis!

Även Kenzos son "Verro" plockade en fin placering. Han gick från juniorklass till reserv
bästa hane.
Segertåget fortsätter!

"Solo" har tagit ytterligare två raka juniorcert och kan numera
titulera sig litauisk junior champion! Grattis Airida!
13-14 mars
Vilken debut!

"Solo" Faraoland La Fuerza Mayor (the Power of Love) blev
BIR-junior med junior-cert, BIR och BIG-5. Grattis Airida!
Nu är Angus här!

Elsco Amabrawyin
Vikings prinsessa ny norsk champion!

I Bø blev Vikings barn Ch Chagmas Pirate King Black Pearl o Chagmas Pirate Princess
Red Ruby BIR och BIM!
Ruby blev även ny norsk champion. Grattis till uppfödaren och ägaren Gro Udby, kennel
Chagma.
Lycka till i era nya hem!

Faraoland HD Ultra Limited "Diva" flyttade till Ronny, Helena o Julia i Halmstad.

Faraoland HD Street Glide "Lily" stannar hos Faraoland, med adress Norrköping.

Faraoland HD Nightster "Zuki" flyttade till Jeanette o Peter i Bromölla.

Faraoland HD Wide Glide "Chanel" kommer flytta lite senare till sin familj o sitt nya land.
VIKING GRATULERAR!

Årets Basenji i Sverige

Årets Basenji i Norge

S N DK FIN NORD INT Ch SV-07 NV-07
SV-08 NORDV-08 SV-09 NV-09 SBIS
Faraoland Bluetooth Enigma

Vicita's Mystic Shadows Of Giza

Arbetsamt med fotosession

HD-kullen 7 veckor, nya bilder under tidigare kullar.
Viking har fått en hälsning från sin son
Elegant Elephant Splendid Sid "Trasan"!

Vikings dotter Mody BIS Junior!

Elegant Elephant Hapiness Mod
Hon vann sin klass med juniorcert och blev Best In Show Junior
på en internationell utställning i Trencins!
Nybakad champion!

Divo tog sitt tredje tyska juniorcert i Nürnberg 2010-01-16 och
kan numera titulera sig tysk juniorchampion! Grattis Paul och Erika!
Finland Internationell 2010-01-10

Kenzos son Amos, Kenjaali Hadhiri-Hawker, vann juniorklassen, blev 3:a bästa hane med
reservcert
och BIM-junior. Detta på sin officiella debut! Grattis ägare Paula samt uppfödare Naranja!
Foto: Sari Savo
Vinterhälsning från "Missy" Hazhart Miss Chevious

Vinterhälsning från "Divo" Faraoland Il Divo, Tyskland

Nyårshälsning från" Tiva" CH. Faraoland Superlativa

Nyårshälsning från Divo

www.esme-online.com

Nu är vi 4,5 veckor
och nya bilder finns under Nuvarande valpar
Vi vill gratulera Faraolands Il Divo kull
som fyller 1 år på årets första dag! GRATTIS
till alla och även ett samgrattis till alla som fyllt
något åt under året som varit! SAMGRATTIS!

Faraoland Regres A Mi "Sami" firar sin dag hemma med familjen.

