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I met my first Shih Tzu fifty years ago. I lived two miles away from 
Jean and Arnold Leadbitter, I did not know them at the time, but 
my neighbours bought a dog puppy. I was their childminder, then 
I became their dog walker too. This was when I decided that this 
was the breed for me. I have loved them ever since then.
It was in 1990 that I owned my first Shih Tzu, I bought her from 
a society secretary, I received invitations to fun days and shows, 
I attended, and my interest began in earnest. I became a keen 
exhibitor

I have been a studious participant in Shih Tzu, very keen to learn, 
asking many questions, I  think that  because of this, I received gui-
dance and encouragement, over the years from the people with 
the longest history in the breed in the United Kingdom, now a 
dwindling number sadly.

I am a traditionalist, I believe we need to draw from 
the past and take the best into the future, look 
back at some beautiful heads and expressions. 
Temperaments that are  joyous and funny 
to live with, strong healthy dogs, being fit 
for the intention they were bred for, 
walking along mountain paths as 
companions.

Judge

I have continued to show and breed, with success for myself and other 
exhibitors. I look back at the dogs I have bred and I am very happy 
with them. 
I was passed to judge CC’s 12 years ago, I have had a wide variety 
judging appointments, since then and before, building my experience. 

I have also given my time and worked for the breed serving on com-
mittees of breed clubs, shows events etc, particularly involved in the 
preparation of judging presentations, materials, and seminars. An essen-
tial part in going forward for the breed.

As a personal choice, I have never shown my dogs with bows or 
adornments, for me they are a distraction, because a good head and 
expression, needs no more. 

I was incredibly happy to receive the invitation to judge your show, and 
I am looking forward to meeting your dogs very much, because I feel 
we have so much in common.

             I worked long and hard before I made  
                        up my first Champion in 2005,I struggled  
                     with coat, presentation, handling. It’s not easy.  
                  I understand all the obstacles we overcome to  
             get there in the end. My first Champion Tsantha  
                    Lucky in  Love, was a black  and white, I had previously     
 sent her  half bother,  Tsantha Devil May Dare, to Sweden to 
Bodil Fossenius and he was a good addition to her kennel,    and had a 
good influence on the breed in Sweden, I understand.
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" Kohtasin ensimmäisen shih tzuni viisikymmentä vuotta sitten. Asuin kol-
misen kilometrin päässä Jean and Arnold Leadbitteristä, en tuntenut heitä 
tuolloin, mutta naapurit ostivat urospennun. Olin heidän lastenvahtinsa 
ja sitten minusta tuli myös heidän koiranulkoiluttaja. Tuolloin päätin, että 
tämä oli minun rotuni. Olen rakastanut niitä siitä lähtien.
Vuonna 1990 omistukseeni tuli tuli ensimmäinen shih tzuni, jonka os-
tin yhdistyksen sihteeriltä. Sain kutsuja tapaamisiin ja näyttelyihin, joihin 
osallistuin ja mielenkiintoni heräsi tosissaan, minusta tuli innokas näytte-
lyharrastaja.

Olen ollut opinhaluinen osallistuja shih tzuissa, innokas oppimaan, esittäen 
paljon kysymyksiä ja luulen, että juuri sen vuoksi  sain vuosien aikana  
opastusta ja kannustusta ihmisiltä, joilla oli Iso-Britanniassa pitkäaikaisin 
historia rodussa, nykyisin he valitettavasti  ovat yhä vähenevä määrä.

Olen perinteiden vaalija, uskon, että meidän tulee nojautua menneeseen 
ja tuoda parhaat puolet tulevaisuuteen, muistella kauniita päitä ja ilmeitä. 
Luonteet, jotka ovat iloisia ja hauskoja yhteiselossamme, voimakkaita, ter-
veitä koiria, jotka vastaavat sitä tarkoitusta, johon ne jalostettiin, kykeneviä 
kulkemaan vuoristopolkuja kanssamme.
Tein töitä pitkään ja paljon ennen kuin sain ensimmäisen valioni 2005, mi-
nulla oli vaikeuksia turkin, sen kunnostamisen ja esittämisen kanssa. Se ei 
ole helppoa. Ymmärrän kaikki vastoinkäymiset, jotka meidän tulee voittaa 
päästäksemme lopulta tavoitteeseemme.

Ensimmäinen valioni Tsantha Lucky in Love, oli musta-valkoinen, olin aiem-
min lähettänyt sen velipuolen, Tsantha Devil May Daren Ruotsiin Bodil Fos-
seniukselle ja se oli hyvänä lisänä hänen kenneliinsä ja ymmärtääkseni sillä 
oli hyvä vaikutus rotuun Ruotsissa.

Olen jatkanut näyttelyharrastusta ja kasvatustyötä ja saanut menestystä it-
selle sekä muille näyttelyharrastajille. Miettiessäni niitä koiria, joita olen kas-
vattanut, olen hyvin tyytyväinen. Minulle myönnettiin sertifikaattioikeudet 
12 vuotta sitten, olen saanut monenlaisia tuomarointitehtäviä siitä lähtien ja 
sitä ennen, hankkiessani kokemusta.
Olen niin ikään jakanut aikaani palvellen rotua toimimalla rotuyhdistyksissä, 
näyttelytapahtumissa jne. erityisesti valmistellen tuomarointiesityksiä, aineis-
toja ja seminaareja. Olennainen osa edettäessä työssä rodun hyväksi.

Henkilökohtaisesti olen valinnut olla käyttämättä näyttelyissä rusetteja tai 
koristeita, mielestäni ne ovat häiriöksi, sillä hyvä pää ja ilme eivät tarvitse 
muuta. Olin tavattoman iloinen saadessani kutsun arvostella näyttelyssänne 
ja odotan innolla tapaavani koirianne, sillä minulla on tunne, että meillä on 
niin paljon yhteistä.”  

Louise Farnworth  (käännös Eija Verlander)


