Mr Mike Caple (Morsefield)
Olen yhdessä vaimoni Helenin kanssa näyttelyttänyt ja kasvattanut
houndeja Morsefield-kennelnimen alla 1970-luvun alusta, lähinnä
beagleja, mutta myös mäyräkoiria, whippetejä, afgaaneja ja
harmaita norjanhirvikoiria. Näyttelytämme yhä beagleja. Olemme
kasvattaneet 7 valiota ja saavuttaneet kaikissa esittämissämme
roduissa menestystä.
Sain serttioikeudet beagleille 1986 ja olen jatkanut hound-ryhmässä
arvosteluoikeuksien saamista voiden nyt jakaa serttejä 20 rodulle.
Minulla on whippetrodun CC-oikeudet. Olen arvostellut Cruftsissa
karkeakarvaiset mäyräkoirat 2013 ja beaglet 2017. Ensimmäistä
kertaa arvostelin hound-ryhmää championship-tasolla 2009 ja
sittemmin olen arvostellut 8 kertaa CC-tasolla hound-ryhmän rotuja.
Suhteeni whippeteihin alkoi vuonna 1988, Ch Samarkands Beau
Ranger x Dondelayo Mademoisellen pojalla. Sillä oli nuorempana
menestyksekäs ura, johon kuului Best In Show -voitto Whippet Club
of Walesin Open showssa. Valitettavasti se loukkasi
whippetmäisessä menossa olkapäänsä ja sen näyttelyura päättyi
siihen. Whippetimme ovat olleet yhdistelmä
Silkstone/Hillsdown/Fullerton/Falconcrag-linjoja, menestyneimmän
ollessa uros Falconcrag Next Line at Morsefield JW (Ch Rum Punch
of Falconcrag x Morsefield Latest Edition). Vuonna 2001 se oli
toinen OUR DOGS Pick of Litter -kilpailussa – joka oli
valtakunnallinen kilpailu perustuen pentuluokkien voittoihin. Toinen
menestyksekäs koiramme oli Meadway Made to Order (Ch Fullerton
Dream Mover x Fullerton Agile Dancer).
Arvostelin ensimmäistä kertaa ulkomailla viime vuonna Ruotsissa
whippetit ja minulla on kutsu Saksaan tänä vuonna. Odotan todella
innolla suomalaisten whippetien näkemistä ja arvostelemista!
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Mr Kevin Rees (Kierpark)
Ensimmäiseksi haluan kiittää Charity Open Show komiteaa
saamastani ystävällisestä kutsusta saapua arvostelemaan
näyttelyynne.
Minulla on ollut ilo olla whippetien parissa 1990-luvun
loppupuolelta. Elinikäinen tavoitteeni täyttyi saadessani omistaa ja
kasvattaa whippetejä – suosikkirotuani.
Vaimoni ja minä olemme kasvattaneet ja esittäneet
menestyksekkäästi whippetejä Kierpark-kennelnimellä. Olemme
kasvattaneet UK valioita molemmissa sukupuolissa, sekä BIS-, RBISja ryhmävoittajia.
Yksi suurimmista saavutuksistamme oli kasvattaa ja esittää
Englannin Whippet Of The Year 2014 voittaja Ch Kierpark Don't Stop
Me Now.
Tämä on minun ensimmäinen ulkomaan kutsuni, mutta olen
nauttinut whippetien ja muiden HOUND-rotujen arvostelemisesta
Englannissa.
Kuulun lukuisiin kerhoihin ja toimikuntiin, The Welsh Kennel Club,
The Royal Welsh agricultural society, The Hound Club of Wales
muutamia mainitakseni sekä toimin lisäksi The Whippet Club of
Walesin puheenjohtajana. Olen kuulunut ko. kerhoon jo 15 vuotta.
Odotan suurella innolla arvostelemista näyttelyssänne! Toivon
kaikkien esittäjien arvostavan valintojani ja osoittavan hyvää
kilpailuhenkeä.

