Examenskullen 2011!

Vi önskar examenskullen lycka till i sina nya familjer!

Faraoland Sigi Freud
Faraoland Melanie Klein
Faraoland Rorschach

Först ut till sina familjer var Faraoland Rorschach som flyttat till familjen Carenstam-Cram i
Södertälje och
Faraoland Melanie Klein som flyttat till familjen Almgren i Kållered. Faraoland Sigi Freud gör som
flyttfåglarna och
flyttar snart söderut till värmen ;-) Massor med lycka till säger vi tillsammans med pappa Viking
och mamma Ambis familj Addenbrook.
Valparna 5,5 veckor gamla!

Faraoland Sigi Freud
Faraoland Melanie Klein
Faraoland Rorschach
Valparna växer så det knakar och alla mår prima. De har börjat busa runt och ta för sig ordentligt.
De vill utforska världen! Den röda hanvalpen finns fortfarande kvar att tinga och han verkar
mycket lovande. Vi har passat på att ta de första ståbilderna. Enjoy!

Valparna är här! ~ 2011-06-07 ~
Tisdagen den 7 juni såg examenskullens medlemmar dagens ljus. Mammma Ambi var jätteduktig
och tog genast väl hand om sina så skyddslingar. Det blev en triss i färger, en svartvit hane, en
rödvit hane och en brindle tik. Eftersom de bara är tre stycken så finns det mat i överflöd och de
växer så det knakar. Här presenterar vi de första officiella bilderna. Välkomna till världen!

Ibland händer oplanerade saker även på Faraoland. Valpar väntas i juni! "Viking" och "Ambi" tog
saken i egna händer hemma hos familjen Addenbrook och ska nu återigen bli stolta föräldrar.

Viking har vunnit Årets Basenji - Avelshund de fyra år som utmärkelsen har funnits. Därmed har
han verkligen bevisat sin kvalitét som topproducerare med både vackra och framför allt mycket

trevliga avkommor. Under sin korta utställningskarriär var Viking enormt framgångsrik med titlar
som Årets Basenji, BIS på rasspecial (både som valp och vuxen), BIS-valp på SKK ett antal
gånger, fina grupplaceringar och inbjuden till Champion of Champions som resultat.

Även Ambi har väldigt framgångsrika barn, där flertalet är champions och visat framfötterna som
t.ex. Årets Basenjitikvalp. Ambi äntrade ringarna med sitt vackra väsen och blev själv lätt
champion.
Vi ser nu med spänning fram emot resultatet av denna linjeavel, på en av våra favorithundar "all
times",
US Ch Candu's Rocket Man. Ett spännande nytillskott i kombinationen är de kända Klassichundarna. Med bakgrund av dessa linjer är förhoppningen eyecatching basenjis med vägvinnande
och kraftfulla rörelser samt fantastiska temperament. Förväntade färger är rödvit, svartvit och
brindle. Examenskullen blir båda hundarnas sista kull så passa på. Välkomna att kontakta oss
Helena och Cilla vid intresse och frågor. Fler kontaktuppgifter finner ni under Kontakt.
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Fanconi-test: troligen fri
HD: A
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Valparnas stamtavla
Ch Candu's Rocket Man
Ch Mandela Free Out of Africa
Ch Jungle Bell Out of Africa
Ch Faraoland Viking of Venture
Ch Hot Stuff Out of Africa
Ch Faraoland Lucia Out of Africa
Ch Faraoland Nile Wild Bambuti
Ch Mandela Free Out of Africa
Ch Faraoland Victory and Freedom
Ch Faraoland Lucia Out of Africa

Ch
Ambient Colour Loango

Ch Klassic's Eye of the Tiger
Ch Klassic's A Star In Stripes
Ch Klassic's Miss Devious

