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Kun aloi!n 

näy"elyharras-

tuksen, oli ser-

!in oikeu"aviin 

näy"elyihin il-

moite"u 

(championship 

shows) tavalli-

ses! jo pelkäs-

tään englannin-

se"ereitä yli 200 

koiraa, eikä ollut 

lainkaan epäta-

vallista e"ä luo-

kissa oli 25 koi-

raa tai enem-

män. Jo sijoituk-

sen saaminen oli 

suuri jännityk-

sen paikka. Ny-

kyään jos il-

moi"autuneena 

on 100 koiraa, 

sitä pidetään jo 

hyvänä määrä-

nä. 

 

Yleensä näy"eil-

lease"ajat 

esi"ävät 1-2 

koiraa kerrallaan 

ja uskoisin sen 

johtuvan siitä, 

e"ä näy"elyt ovat lisääntyneet vuosien aikana. Ben-

san hinnat ovat korkealla. Ihmiset ovat paljon vali-

koivampia missä näy"elyssä he haluavat esi"ää koi-

ransa ja tuomarilla on iso rooli siinä, kuinka paljon koi-

ria näy"elyyn ilmoitetaan. Koiranäy"elyt eivät tule 

koskaan olemaan tuo"avaa toimintaa. Uskon, e"ä 

rotu käy läpi huippuja ja aallonpohjia, eikä se tule 

muu"umaan. Mielestäni tarjonta on parantunut valta-

vas! ja se"ereillä on kaiken kaikkiaan enemmän turk-

kia verra"una siihen, mitä oli 30 vuo"a si"en. Niin 

kauan kuin tuomarit tunnistavat hyvän rotutyypin ja 

tasapainoisen koiran, en näe siinä mitään ongelmaa. 

 

Minulla on monia ikimuistoisia hetkiä vuosien varrelta. 

Luultavas! suurin kohokohta oli, kun voi!n koirani 

kanssa ensimmäisen ser!n (cc, challenge cer!ficate) 

Driffieldin championship-näy"elyssä märkänä, sateise-

na lokakuun päivänä David Howarthin tuomaroidessa. 

Päivä, josta olin unelmoinut niin usein ja luulin e"ei 

sellaista koskaan tulisi! Tämä oli kasva&ni Sh Ch Gold-

birch Guys N Dolls JW ShCM (Marco). Hän voi& lopul-

ta rotunsa ja 

pääsi vielä ryh-

mässä jatkoon. 

Hän voi& yh-

teensä 9 ser!ä 

ja 9 varaser!ä 

sekä oli 7 kertaa 

rotunsa paras, 

niin rodun eri-

tyistuomareilla 

kuten kaikkien 

rotujen tuoma-

reillakin. Hän on 

elämäni koira. 

Uskon, e"ä 

meillä on erityi-

nen side. Hän 

on niin helppo-

luonteinen, toi-

sinaan laiska 

mu"a uskoma-

ton näy"elykoi-

ra kun hän saa 

näy"elyhihnan 

kaulaansa! Tyy-

pillinen englan-

ninse"eri!  

 

Mielestäni 

se"erit, erityi-

ses! englannin-

se"erit, ovat 

mahtavia per-

hekoiria. Ne ovat rakastavaisia ja lempeitä, mu"a 

myös täynnä energiaa. Ne saa"avat olla vaikeita nuori-

na, mm. norkoilla pöydille ja järsiä paikkoa, ja omista-

jalla tulee olla hyvä huumorintaju, jo"a jaksaa käydä 

läpi nämä vuodet koiran kanssa, mu"a palkinto yli"ää 

tämän kaiken. Niitä voi koulu"aa tekemään erilaisia 

tehtäviä, mu"a ne kyllästyvät nopeas!. On ohjaajasta 

kiinni, e"ä toiminnot olisivat vaihtelevia ja nau!nnolli-

sia. Harmi kyllä, monikaan ei halua ko!insa nykyään 

isoa koiraa, mu"a mielestäni on tärkeää mainostaa ja 

promota tätä mahtavaa rotua aina kun se on mahdol-

lista, jo"a rodun suosio kasvaisi. 
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