WAZIN TRIC AXI
Flertal CK, cert-vinnare, 1 CACIB

2003-02-07--2015-12-26 (12 år och 10 mån)

2009-10-05 – 6 år
Video i YouTube https://www.youtube.com/watch?v=z1HgqXgdhKE
12 år

Om Axi

About Axi

Axi är en ädel dam från min första kull, Akullen.

Axi is a noble lady from my first litter, Akullen.

Axi är så smart, hon kan öppna dörrar,
klättrar m.m.

Axi is smart she can open doors, climbs
etc.

När hon var mindre kunde hon klättra över When she were young she could climb
grinden och springa i trapporna redan vid over the gate and run in the stairs already
6:e veckors ålder.
at 6:e weeks age.
Ingenting kan hindra henne.
Nothing can block her.
Hon lyder bra och är lätt att samarbeta
She obeys good and is easy to cooperate
med.
with.
Hon är duktig på att hoppa agility.
She's good on at jumping agility.
Hennes valpar:
C- och F-kull

Her puppies:
C- and F-litter

Axi kom 10:e plats av årets basenji tik 2004

10:th best bitch in Sweden - 2004

Här är hennes domarkritik:
Elegant feminin tik,
Välkonstruerad, Prima öron,
rynkor och bett
Bra hals, rygg, svans. Mkt bra kropp för
åldern. Bra vinklar,benstomme o tassar.
Rör sig som en dröm. Bra päls, färg o
temperament Domare: Leif Lehman Jørgensen, DK

Here is her critique:
Elegant feminine female,
Well constructed Good ears, wrinkles and
bite
Good neck, back and tail. Very good body
for her age. Good angulations, bone and
feet. Moves like a dream. Good coat, color
and temperament Judge: Leif Lehman Jørgensen, DK

Hälsa:

Health:

Fanconi syndrom:
2007-09-13 DNA test: Fri

Fanconi syndrom:
2007-09-13 DNA tests: Clear

Höftledsröntgen:
2007-04-12 - HD A/A (utmärkt)

Hips:
X-rayed 2007-04-12 A/A (Excellent)

Ögonlysning:

Eyes:

2008 (5 år)
mkt lindrigt ppm högra ögat
En tunn tråd vid kanten av pupillen

2008 (5 year)
very mild ppm one eye
A thin wire at edge of the pupil

Inte visar symton på
Katarakt, PRA, MRD, retinopati,
colombom

No signs of
Cataract, PRA, MRD, retionpati,
colombom

Sköldkörteltestad:

Thyroid:

2004-10-20 Normal

2004-10-20 - Normal

(inom ref.område)
Axi gick bort 2015-12-26,
12 år och 10 mån.
Tack för att ni tog hand om Axi

Valp utställningsresultat
Datum

Plats

Domare

Resultat

2003-11-09

Malmö valputställning

Ove Germundsson

BIM-puppies

2003-10-11

Växjö

Boo Lundström

BIM-puppies

2003-09-14

Sofiero

Phyllis Poduschka-Aigner,
Österrike

2 BT puppy, HP

2003-08-10

Ronneby

Rita Trainen, Israel

BIR-puppies

2003-06-29

Kolmården,
Basenjispecialen

Janusz Opara, Polen

2 BT puppy, HP

Bilder

6 veckor

3 månader

4 månader

Ronneby 2004-08-01

Stamtavla

