
Planerad hoppkull (obesläktad)
Winds OF Vitality<3Lindsholmens Golden Passion Kiss

Jag har nu bestämt mig för att låta Alfons få en sista kull innan hon blir för gammal.  
Detta kommer bli en helt obesläktad kull som jag och Signe tror kommer bli helt underbara i 

psyket.  
 En hoppkanin av den mindre modellen men dock väldigt fartfylld och storhoppad. 

Ta chansen att få en helt obesläktad kanin som kan tampas bland kanineliten.  

E: Lindsholmens Golden Passion Kiss "Zingo"
E: Källebros Fantomen  
U: Little Red Lady 
EE: Henning 
EU: Källebros Vera 
UE: Okänd (dvv) 
UU: Okänd (dvv) 
Född: 2014-04-22 
Färg: Viltgul 
Kända led: Obesläktad 
Klassad:  
Rak: Svår m pinnar 
Krok: Msv m pinnar 
Höjd: Elit 
Längd: Ej Elit m pinnar, (180cm) 

Om Zingo: Zingo är hur okomplicerad som helst och en riktigt härlig kille! Har aldrig visat 
några aggressiva beteenden och hanteras lätt av mindre barn i hoppningen. Zingo var Signes 
första riktigt "hoppkanin" och att ha en renrasig dvv som pappa & en mamma som också är 
helt obesläktad från alla hoppled så har Zingo förvånat med sin kapacitet.  
Tyvärr har Zingo hela tiden haft lite otur på slutet och kommit precis utanför många 
placeringar, men när han väl taggar till så tar han alla hinder lekande lätt.  

https://www.youtube.com/watch?v=0SiWPepG4M0 
https://www.youtube.com/watch?v=0GlyUwBsUzI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0SiWPepG4M0
https://www.youtube.com/watch?v=0GlyUwBsUzI


U: Winds Of Vitality "Alfons"  
E: Edward Cullen 
U: Sunny 
EE: Okänd 
EU: Okänd 
UE: Okänd 
UU: Fluffy 
Född: 2012-07-08 
Färg: Viltgul 
Kända led: Obesläktad 
Klassad:  
Rak: Elit 
Krok: Elit 
Höjd: Ej Elit m pinnar 
Längd: Ej Elit  

Om Alfons: Alfons är en ganska liten kanin men storleken spelar ingen större roll när man 
kan hoppa hus. Hon är en riktig kelgris och älskar att springa lös på gården och reta dom 
andra kaninerna som sitter i hagarna.  Hon är den snällaste och blir väldigt missnöjd om man 
inte myser med henne efter maten. På banan är hon en väldigt trygg och framåt kanin som inte 
gör sig besvärad av att hon är lite mindre än alla andra. Hon är en storhoppad kanin som 
lekande lätt tar sig över elithindren. 

https://www.youtube.com/watch?v=IQf1lBjhEF8 
https://www.youtube.com/watch?v=lpKpsmV2P48 
 

Inavel på kullen: 0% 
Kommande färger: Svart, Viltblå, Viltgul, Viltgrå (ev Viltsiames, beror lite på vad Alfons bär 
på). 
Parningsdatum: I slutet av 2017 
Vart i landet finns kullen: Dalarna (Wkh) 
Kontakt uppgifter: moaalfons@gmail.com eller på facebook-Moa Skoglund. 
Pris: 500 kronor

https://www.youtube.com/watch?v=IQf1lBjhEF8
https://www.youtube.com/watch?v=lpKpsmV2P48

