
Se oli vuosi 1988, kun näin ensimmäisen Shih tzuni. Poikani ystävä oli saanut shih 
tzun syntymäpäivänään, me veimme sen kävelylle ja minä rakastuin välittömästi. 
 
Tein suunnitelmia, matkustin Cruftsiin ottamaan selvää rodusta ja tapaamaan 
kasvattajia. 
 
Monet kasvattajat kieltäytyivät ottamasta minua heidän pentulistoilleen. (Nyt 
ymmärrän miksi, olihan minulla viisi 3-11-vuotiasta lasta…) 
 
Tapasin kuitenkin Tricia Ilesin, jonka vakuutin siitä että olisin fantastinen omistaja. 
Lupauksensa mukaan, kun hänelle syntyi pentue, hän antoi minulle kauniin pienen 
nartun nimeltä Gracie (Caljenta Amazing Grace). 
 
Minun ei ollut tarkoitus käydä näyttelyissä, mutta Tricia suostutteli minut 
ilmoittautumaan. Saimme kolmannen sijan ja huomasin rakastavani näyttelyitä, 
uusien ihmisten tapaamista ja ystäviä vaikka emme voittaneetkaan. Matkustimme 
Gracien kanssa kaikkiin näyttelyihin. Sittemmin sain Tricialta toisen nartun (Caljenta 
Chelsea Girl at Jacquinta), tämä tyttö sai ticketin Cruftsiin. Voitimme Bathin 
näyttelyn, muistan yhä tärisseeni innostuksesta kehässä. Tämä tunne ei ole koskaan 
poistunut, tunnen sen yhä jopa kaikkien näiden vuosien jälkeen. 
 
Vuosia kasvatin ja kehitin koirieni laatua paremmaksi. Heidän luonne on ollut aina 
erinomainen, mutta et saa koskaan täydellistä koiraa. Minulla oli kaunis musta-
valkoinen uros Jacquinta If By Chance (Alfie), joka voitti paljon (1CC, 2RCC), mutta 
valitettavasti niihin aikoihin kävin läpi avioeron ja lopetin näyttelyt noin kolmeksi 
vuodeksi. 
 

 
Jacquinta If By Chance JW 6kk ja 10kk 
 
Ikävöin näyttelyitä niin paljon, halusin palata takaisin kehiin ja uusi aikakausi 
elämässäni antoi minulle mahdollisuuden aloittaa seikkailu uudestaan. 
 



Halusin tuomaroida joten tein kaiken tarvittavan ja 2014 tuomaroin East Of England 
Championship Shown, ensimmäisen serttinäyttelyni. Sen jälkeen olen tuomaroinut 
muutamia kertoja ja olin myös onnekas saadessani kutsun Norjaan tuomaroimaan 
heidän Shih Tzu Clubin erikoisnäyttelyn. 
 
Nyt on kulunut 30 vuotta esittäen ja kasvattaen rakasta rotuamme ja olen ylpeä 
kertoessani, että olen juuri saanut valioksi ensimmäisen oman kasvatin Ch* Jacquinta 
Let’s Go Andy JW (*odottaa KC:n vahvistusta). 
 

 
Ch* Jacquinta Let’s Go Andy JW 
 
Olen erittäin otettu ja innoissani kutsusta saapua tuomaroimaan ihanaa rotuamme 
teidän erikoisnäyttelyynne. Odotan tapaavani teidät kaikki siellä. 
 
Jackie Sullivan 

	
	


