Om oss - About us

Vi bor i Skåne.
I en villa i Kävlinge nära Lund.
Ca 20 minuters körning från Malmö till
Kävlinge.

We live int the south of Sweden, in "Skåne"
near Denmark and Germany, in a village "
Kävlinge" near Lund.
It takes about 20 minutes of car travel from
Malmö to Kävlinge.

Jag importerade min första basenji Vira från
Finland 2001.
I imported my first basenji, Vira, from Finland
in 2001.
Efter det startade min kennel år 2002 och
fick min första kull 2003.
Afterstartedmy kennelin 2002 and was first
År 2015 har jag fött upp fem generationer
litter 200 3rd.
efter Vira.
I am member of
Det händer ofta att vi söker fodervärd eller The Swedish Basenji Association (SBS) incl.
med avelsrätt.
The Swedish Spitz- and Primitive dog
Vid intresse av att bli vår nästa fodervärd, ta (SSUK) and The Swedish Kennel Club (SKK)
gärna kontakt med mig.
incl. South Scania Kennel Club (SydSkåKK)
Utställningar är trevliga men för mig är det
We've always had dogs in my home.
mycket utmattande, och vi är bara med på When I saw a basenji on Ivö I fell in love and
någon få utställningar.
decided that we should buy a basenji! We've
Jag drabbades och har svårigheter med att never regretted that we got such a lovely little
minnas ansiktet och namn.
dog wich was so easy to handle.
A basenji CAN guard, by growling...
Jag är medlem i
Svenska Basenjisällskapet (SBS) inkl.
I have attended obedience course and agility
Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) course and have a large experience of dogs
och Svenska Kennelklubben (SKK) inkl.
and dog care.
Sydskånska Kennelklubben (SydSkåKK)
I have attended a course on grooming
schnauzers and cairn terriers and also a
Vi har alltid haft hundar i mitt föräldrahem.
poodle trimmning course.
När jag såg en basenji på Ivö blev jag
förälskad. Då bestämde jag att skaffa en
basenji! Vi har aldrig ångrat att vi skaffade en
sån underbar lättskött liten hund.
En basenji KAN vakta, genom morrningar...

Vi bor i Kävlinge i den här villan som är byggd år 1954.
Vi renoverar själva hela huset och
vi har bott här sedan år 1993!

Jag och hundarna, Ronneby Brunn år 2013

Matte Christina

Husse Arne och hundar

Vi försöker åka med vår husbil minst en gång i månaden till
olika platser och ha hundar med oss.

Jag utbildade mig till hundinstruktör hos hundpsykologi Yrsa Franzén-Grönerup
i Staffanstorp, och blev klar januari 2014 efter 2 års utbildning.

Kennelns fyra generationer – År 2009
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