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HELEN JOHNSTON

lisää. Et voi ostaa kokemusta. Seitsemän vuotta myöhemmin,
kun perhevelvoitteet sallivat, olin onnekas tuodessani
Falconcrag Rhumourin, “Ellan”, kotiimme. Tästä alkoi
mahtava matkamme koiramaailmaan ja samalla se oli
Danluke -nimen alku.
Ella oli erinomaista englantilaista linjaa ja se oli myyty
sijoitussopimuksella: erittäin pelottava ajatus sillä hetkellä,
mutta se osoittautui uskomattomaksi kantanartuksi, jossa
yhdistyivät Oakbark-, Hillsdown- ja Pencloe-linjat ja se on
kaiken Danluken menestyksen takana. Olen ikuisesti
kiitollinen Pam Marston-Pollockille tästä syvästi kaivatusta
nartusta.

Olen aina ihaillut eläimiä ja niin kauan kuin muistan, olen
kerännyt erilaisia lemmikkejä. Ensimmäinen omistamani
koira oli erittäin tuhma cairnterrieri “Nipper”; jouluyllätys,
kun olin vain 5-vuotias. Olen sittemmin ollut hyvin
varovainen antamissani lempinimissä sillä Nipper todellakin
eli nimensä mukaisesti.
Ihana whippetlady ja äitini ystävä, Mary Finkel, joka vaikuttui
intohimostani
koiriin,
kutsui
minut
paikalliseen
kehäammattilaisten kerhoon. Näytti siltä, että minulla oli
luontaista näyttelyttämisen taitoa ja rakensin nopeasti
suhteen hänen ihanan narttukasvattinsa Maluk Gay Larkin
kanssa. Vuonna 1985, ollessani 14-vuotias, otin osaa
ensimmäiseen koiranäyttelyyni, Darlington Championshipshowhun, ja esitin Larkin Limit Bitch-luokassa tunnetulle
allrounderille Joe Braddonille. Maryn iloksi voitimme sertin,
ROP:in ja Hound ryhmän Prinssi Hussainin arvostelemana.
Hämmästyttävä debyytti, josta monet voivat vain haaveilla
enkä tuolloin edes ymmärtänyt kuinka suuresta voitosta oli
kyse. Tuosta hetkestä olin koukussa ja olen nyt omistanut
whippetejä ja ollut pakkomielteisesti mukana tässä
fantastisessa harrastuksessa 33 vuotta!
Nuoruudessani jatkoin nauttimista eri rotujen esittämisestä,
suurella menestyksellä ja tänä päivänä intohimoni on yhä
koirien esittämisessä ja nuorien ja uusien näyttelyttäjien
rohkaisemisessa ja opastamisessa. Se antaa minulle niin
paljon mielihyvää kun minut kutsutaan esittämään koiria
joissa on silmiinpistävää laatua ja ne voittavat
huippupalkintoja.
Mennessäni naimisiin ja saadessani kaksi ihanaa poikaa,
Danielin ja Luken, aika oli kypsä whippetille täydentämään
perheemme. Olin ihaillut koiria kuuluisasta Collooneykennelistä ja hankin Collooney Silver Shamrocking, “Poppyn”.
Poppy opetti minulle paljon rodusta ja kaikki
whippetit/pentueet hänen jälkeensä ovat opettaneet vain

Seuraten äitinsä jalanjälkiä – yhtä intohimoisena, nuori
poikani, Luke, rakastui pennun kuvaan Collooneyn
nettisivuilla. Pitkän anomisen jälkeen suostuimme mieheni
kanssa siihen, että Luke saa oman whippetin ja hän vakuutti
Viv Coulterin antamaan Collooney Tricky Dickyn, “Chance”,
laumaamme. Olin pursuta ylpeydestä Luken ja Chancen
saavuttamasta menestyksestä yhdessä, johon sisältyi
valioituminen, Vuoden Pentu -titteli ja Junior Warrant -finaali
isossa kehässä Cruftsissa!! Yhdessä he saavuttivat myös
useita juniorhandler-voittoja.
Chance ja Ella astutettiin ja ne saivat yhden pennun; Danluke
Dance of Loven, “Rhumba”, josta tuli ensimmäinen
omistamamme ja kasvattamamme valio vain 2-vuotiaana
sekä Vuoden Whippet -voittaja. Rhumba on tuottanut kaksi
erinomaista pentuetta; ensimmäisestä pentueesta pidimme
Danluke Lord of the Dancen, joka jatkaa ilon tuottamista
perheeseemme. Tähän mennessä se on saavuttanut 10
serttiä, ja 5 varaserttiä – joista yksi on Cruftsista 2016 ja se
oli rodun paras pentu Cruftsissa 2015 ja Paras Uros Whippet
2017.
Pienenä kasvattajana Danluke on erittäin ylpeä kaikista
kasvateistaan, meillä on tällä hetkellä 10 Stud Book
Winneriä. Täytyy mainita lisäksi myös Danluke Dicky Bird,
jolla on 5 varaserttiä - mielestäni upea saavutus rodussamme
jossa narttujen taso on huikea. Se täytti toiveemme ja
unelmamme ja oli YKC kokonaisvoittaja Cruftsissa.
On oikeutettua sanoa, että olemme siunattuja laadulla ja
määrällä useimmissa näyttelyissä. Tuomarina ja rodun
harrastajana etsin whippetiä joka yhdistää voiman ja
eleganssin tasapainoisella, kurvikkaalla ulkomuodolla;
rinnansyvyydellä ja matalalla, joustavalla liikkeellä, jossa on
draivia.
Minulle on erittäin tärkeää että annan harrastukselle jotain
takaisin. Ilman vapaaehtoisia ei olisi koiranäyttelyitä. Olen
perustajajäsen North East Whippet -yhdistyksessä ja

palvellut ja tukenut toimikuntaa 17-vuotiaasta. Tällä hetkellä
toimin puheenjohtajana, mistä olen todella ylpeä. Lisäksi
toimin järjestäjänä ja päävetäjänä rotuseminaareissa ja
muissa koulutuksellisissa tapahtumissa sekä olen näyttelyitä
järjestävässä toimikunnassa myös paikallisessa Hound
Societyssa.
Saadessani kutsun tulla arvostelemaan minkä tahansa
yhdistyksen näyttelyyn on se paitsi palkitsevaa mutta saa
minut myös nöyräksi. Ollakseni rehellinen on myönnettävä,
että olen todella innostunut ja kiitollinen ensimmäisestä
kutsustani ulkomaille. Teidän näyttelynne on heti perään
ensimmäisen CC-näyttelyni Englannissa. Luotan siihen, että
arvostatte kokemustani ja sitoutumistani rodulle.
Sain hiljattain neuvon erittäin arvostetulta hound tuomarilta,
että olen rodulle velkaa sen, että minun tulisi alkaa arvostella
CC-tasolla. Joten toivon, että teen yhdistyksenne ylpeäksi ja
omalta osaltani allekirjoitan kuinka tärkeää on tukea
innovatiivisia ponnisteluja rodun terveyden eteen ja
parantamiseksi.
Ystävällisin terveisin,

Helen

TONY TIMBERLAKE
Kasvoin koiramaailman keskellä nyt jo edesmenneen äitini
aloittaessa kasvatustyön Chipperlake-kennelnimellä 1960luvulla. Hänen rotuinaan olivat pitkä- ja sileäkarvaiset
chihuahuat, ja hän kasvatti molemmissa karvanlaaduissa
valioita.
Ensimmäiset sertivoittajani palkitsin vuonna 1985, 22vuotiaana. Minut on kutsuttu arvostelemaan ympäri
maailman, mukaan lukien Suomen Chihuahua ry:n
erikoisnäyttelyyn 1997. Vuonna 2006 arvostelin Cruftsissa
sileäkarvaiset chihuahuat, ja minulla on kunnia arvostella
pitkäkarvaiset chihuahuat siellä vuonna 2020.
Rakkauteni vinttikoiriin alkoi jo nuoruudessani, mutta minun
oli odotettava aivan viime vuosiin omistaakseni ja
kasvattaakseni whippetejä. Ensimmäisen whippetin
hankimme Linda Jonesilta (Welstar), jonka kanssa minulla oli
ilo omistaa Starswift Lady Ice At Welstar, joka voitti kaksi
vara-sertiä. Lindasta on tullut hyvä ystävä ja mentori. Olen
saanut nauttia useita tunteja seuratessani Welstarin pentuja.
Kasvatimme kumppanini Michael Cahillin kanssa Chipperlake
Sail Awayn, joka syntyi toiseen pentueeseemme. Se voitti
lyhyellä urallaan Whippet Club Shown näyttelyn parhaan
pennun ja Junior Warrant-meriitin, viimeiset tähän
tarvittavat pisteet se voitti Helen Johnstonin arvostelemana.
Vain kaksivuotiaana sillä diagnosoitiin akuutti myelooinen
leukemia, ja suruksemme menetimme sen vain kaksi viikkoa
myöhemmin. Se oli erittäin lupaava näyttelykoira, mutta
ennen kaikkea kovin rakastettu perheen lemmikki.
Suunnittelemamme jalostusohjelma päättyi äkillisesti ja
surullisesti tähän sydäntäsärkevään menetykseen, mutta
alkuvuodesta 2017 tuonti Espanjasta, hyvin vaalea fawn uros
Enolacans Antonio Banderas at Chippperlake liittyi
laumaamme. Sen suvussa on useita ranskalaisia, brittiläisiä ja
ruotsalaisia linjoja sekä tunnettu suomalainen jalostusuros
Ch Twyborn Philadelphia. Se on aloittanut näyttelyuransa
tyylikkäästi saavuttaen jo Junior Warrant-meriitin ja
voittamalla Best In Shown National Whippet Association
Show:ssa vain 14 kuukauden ikäisenä.
Minä rakastan rotuamme, en vain sen katselua vaan sen
kanssa elämistä. Kaikki whippetimme ovat ennen kaikkea
lemmikkejä ja näyttelykoiria vasta sen jälkeen. Niiden
terveys, hyvinvointi ja onnellisuus ovat kaikkein tärkeintä
meille, ja mielestämme on upeaa että Whippet-Harrastajat
ry kerää varoja terveystutkimuksien tukemiseen tämän
näyttelyn avulla. Odotan vierailuani Suomeen ja urosten
arvostelua Royal Charity Open Showssa.
Arvostellessani minua miellyttää hyvin tasapainoinen
whippet, ehjä kokonaisuus jonka liikkeet ovat tasapainoiset
ja sopivat. Sellainen whippet, joka on elegantti,
liioittelematon ja käyttötarkoitukseensa hyvin soveltuva.
Kotioloissa mikään ei ole parempaa kuin takkatulen ääressä
sohvalle viereeni käpertynyt whippet.

Tony Timberlake

