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Kingwanas Official Moonwalk ”Yogi” ägs av
Liv N. Lie, kennel Kingwanas i Norge.
Han blev nyligen norsk champion.
Han har vacker brindel färg.
Hans far är amerikansk som kom på besök
här i Sverige.
Yogi är Fanconi testad med clear,
ögonlysning utan anmärkning och PRA
Carrier.
Både Yogi och Ibis är godkända för att
använda i avel.
Wazin Red Inanna, ”Ibis” har fått två kullar
tidigare, sista kullen blev det bara hanar.

Kingwanas Official Moonwalk "Yogi" is
owned by Liv N. Lie, kennel Kingwanas in
Norway.
He became a Norwegian champion recently.
He has beautiful brindel color.
His father is American who came to visit
here in Sweden.
Yogi is Fanconi tested with clear, eye clear
and PRA Carrier.
Both Yogi and Ibis are approved for use in
breeding.
Wazin Red Inanna ”Ibis” has got two litters

Jag vill gärna använda henne en gång till,
det blir hennes sista kull innan hon går i
pension.

before, last litter it became just males. I
would love to use her again, it will be her
last litter before she retires.

"Hennes" båda ögon är fria. Här kommer ni Her both eyes are free. Here you come to
till hennes sida
her side
Fanconi är testade med Clear/Normal
och PRA - normal

Fanconi is tested with Clear / Normal
and PRA - normal

.
Vill ni veta mer om kostnader m.m. kan ni
läsa under köpinformation här.

Would you like to know more about costs
and more? can you read under purchase
information here. purchase information

De flesta Basenjitikar löper en gång om
året, och alla tikar löper nästan samtidigt på Before you use email to me,
hösten och får vintervalpar. Leverans av
first find out if it is ok in your country to
valpar är oftast tidigt på våren. Det är
import a puppy at 8 weeks of age.
mycket sällsynt att det finns några
"sommarvalpar".
15 frågor och svar om basenji
Klicka här
Se en gullig film från tidigare kull här

Stamtavla nedan
Pedigree down

Vi föder upp familje- och utställningshundar

