ERKOISNÄYTTELY JA OPEN SHOW 2019 TUOMARIESITTELYT
NENNE RUNSTEN, kennel Airescot
Kun ensimmäiset whippettini tulivat minulle 1980-luvun lopulla, olin ollut
aktiivinen vinttikoiraharrastaja jo 20 vuoden ajan skotlanninhirvikoirieni kanssa.
Nuo kaksi kantanarttua tulivat Airescot-kenneliin suurin piirtein samaan aikaan.
Toinen niistä oli Bohem Callas of Whippoorwill USA:sta, toinen oli norjalainen
Moscow’s Anastasia, joka oli täysin englantilaista sukua. Tämä yhdistelmä
englantilaisia ja amerikkalaisia linjoja tuli heijastumaan kasvatustyössäni kaikkina
vuosina. On ollut ilo nähdä kuinka hienosti ne ovat täydentäneet toisiaan. Ja että
olen saanut kokea kuinka myöhemmät tuontini ja lainakoirani, niinkin kaukaa kuin
Australiasta, ja myös Airescot-kasvattini, ovat tuonet iloa myös monille muille
kasvattajille. Olen mielissäni kun useat näistä koirista löytyvät useiden koirien
takaa, joita näemme näyttelyissä nykypäivinä. Tuomaritehtävieni yhteydessä eri
puolilla maailmaa olen nähnyt useita hienoja koiria ja saanut oppia paljon
kokeneilta kasvattajilta.
Vuodesta 1986 lähtien olen ollut FCI:n auktorisoitu tuomari kaikille vinttikoirille ja
terriereille. On ollut fantastista saada arvostella whippettejä ympäri Eurooppaa,
Englantia, USA:ta ja Australiaa sekä erikoisnäyttelyissä että kaikkien rotujen
näyttelyissä. Viimeksi arvostelin 174 narttua Englannissa National Whippet
Association’in näyttelyssä keväällä 2017 ja syksyllä 2017 Greyhound & Whippetkerhon näyttelyissä Tšekissä. Odotan ilolla kesän 2019
erikoisnäyttelyviikonloppua Suomessa.

TOMASZ KUSZYK, kennel Synergy
Seikkailuni kynologian maailmassa alkoi v. 1993, mutta koirat ovat olleet osa
elämääni lapsesta saakka. Borzoilla on ollut olennainen osa elämässäni yli 20
vuoden ajan. Mutta olin jo aiemmin päättänyt, että yhtenä päivänä tulisin
elämään borzoin kanssa. Nuorena poikana näin kuvan yhdessä kirjassa. Tänä
päivänä en antaisi sille kehässä enempää kuin “erittäin hyvän”, mutta olin tuolloin
täysin lumoutunut, ja rotu hurmasi minut eikä paluuta ollut. Mutta elämä
maaseudulla kerrostalossa kommunistisessa Puolassa ei mahdollistanut unelmieni
toteutumista moneen vuoteen. Noin 10 vuotta myöhemmin aloin käymään
näyttelyissä Puolassa ja sain mahdollisuuden nähdä borzoita elävänä,
ensimmäistä kertaa elämässäni. Niiden liikkeet, eleganssi, ja mikä tärkeintä,
niiden luonne vahvistivat sen mitä olin lukenut kirjoista ja olin alitajunnassani
ennustanut jo kauan. Ei mennyt kauan ennen kuin ostin ensimmäisen borzoini.
Tämä oli v. 1994, mutta jouduin odottamaan kahdeksan vuotta ensimmäistä
pentuettani.
Siitä lähtien minulla on ollut pentueita melko säännöllisesti. Viimeisin pentue, nr.
13, syntyi v. 2013. Kennelnimelläni on kasvatettu yhteensä 80 borzoita. Jotkut
niistä ovat kansallisia ja kansainvälisiä valioita. Tällä hetkellä minulla on vain kaksi
borzoita kotona. Ja valitettavasti päätin etten enää kasvata tätä rakastamaani
rotua.
Vuodesta 2008 olen osa-omistaja whippet-kennelissä “Synergy”. Nyt voin kertoa
toisesta rakkaudestani borzoiden jälkeen. Ne ovat täysin erilaisia, mutta
pienempiä ja mietin pienempää rotua kotiini. Näiden vuosien jälkeen voin kertoa,
että se oli hyvä päätös. Minulla on tällä hetkellä 11 whippetiä ja olemme
kasvattaneet 13 pentuetta. Taustoiltaan ne ovat pääosin englantilaisista linjoista,
sama mitä suosin borzoissa. Monet niistä ovat kansallisia ja kansainvälisiä valioita.
Vuosi vuodelta Synergy-koirat menestyvät kehissä Puolassa ja ulkomailla. V. 2018
meidän oma, vain vuoden vanha LLAMBERT LLYWELLYN Synergy, voitti European
Junior Winner –tittelin, JBOB ja JBOG-3. Se on tehnyt minut todella ylpeäksi.
Kotona olevat kansainväliset valiomme ja koirat, jotka eivät koskaan voita tätä
titteliä eri syistä johtuen, ovat antaneet minulle enemmän kuin 50 CACIB’ia
monessa Euroopan maassa viimeisten 10 vuoden aikana. Neljä koiristamme
voivat ylpeillä Best In Show –titteleillä. Tänä vuonna nuorin nartuistani aloitti
näyttelyuransa ja toivon, että myös se tulee näyttämään laatunsa.

Debyyttini tuomarina tapahtui v. 2008. Arvostellessani vinttikoiria etsin
kokonaistasapainoa ja terveitä, sulavia ja maatapeittäviä liikkeitä. Olen ylpeä, että
vain muutaman vuoden aikana olen voinut arvostella borzoiden erikoisnäyttelyt
Ruotsissa ja Suomessa, whippet-näyttelyt Ruotsissa ja Tanskassa koko 10-ryhmän
useissa näyttelyissä. Olen arvostellut jo Puolassa, Saksassa, Tšekissä, Sveitsissä,
Tanskassa, Latviassa, Ruotsissa ja Suomessa. V. 2016 lähtien olen koko 5-ryhmä
tuomari sekä Junior Handler –kisan tuomari. Tänä vuonna olen saanut oikeudet
koko 8-ryhmälle.
Kutsu saapua Suomeen arvostelemaan whippetejä on minulle hyvin arvokas ja
tärkeä. Tämä on ensimmäinen kutsuni arvostella tätä rotua Suomessa. Uskon,
että jokainen kasvattajatuomari arvostaa tällaisia mahdollisuuksia. Haluan
ilmaista kiitollisuuteni näyttelytoimikuntaa kohtaan tästä kutsusta ja odotan
innolla näkeväni todella kauniita koiria ja tilaisuutta osallistua hyvin erityiseen
tapahtumaan muiden koiraystävien kanssa.

