
 

 

 

 

 

 

WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N CHARITY OPEN SHOW 2017 TUOMARIESITTELYSSÄ –  

JOHN JA KATHRYN JONES (JOTHRYN), U.K. 
 

Olemme erittäin ilahtuneita tullessamme kutsutuiksi tapahtumanne tuomareiksi ja 
kiitollisia näyttelytoimikunnalle tästä mahdollisuudesta.  

Tämä on meidän ensimmäinen tuomaritehtävämme ulkomailla emmekä pysty sanoin 
kuvailemaan kuinka innoissamme olemme. Olemme varmoja siitä, että vastaanotto on 
lämmin ja odotamme pääsevämme näkemään koirianne ja tapaamaan teitä näytteille-
asettajina.  

Hounds – ryhmän koirat ovat olleet aina mukana elämässämme ja varsinkin whippetit 
ovat meille erityisiä ja tärkeitä niin koiranäyttely- kuin arkielämässäkin, joten olemme 
innoissamme tästä kiehtovasta mahdollisuudesta päästä tutustumaan miten tätä 
ihastuttavaa rotua esitetään ja arvostetaan Suomessa. Tulemme varmasti nauttimaan 
siitä!  

 

 

Monien vuosien näyttelyharrastamisen jälkeen Jothryn – kennel perustettiin 2012. 
Kantanarttumme on Dainty Dollie at Jothryn ja ensimmäinen kasvattamamme valio on 
sen jälkeläinen CH Jothryn Bjorne to Love JW, joka on tällä hetkellä paras whippet uros 
TOP UK 2017 – listauksessa.  

Koiran väri on meille toisarvoinen asia, mutta kiinnitämme huomiota tasapainoon, 
muotoon ja eleganssiin sekä liikkeisiin, joita varmasti näemme Suomessa!  

Toivomme onnea ja menestystä kaikille näytteilleasettajille.  

-John & Kathryn @ Jothryn whippets- 



 

John & Kathryn Jones, kennel JOTHRYN, tiimi ja aviopari 36 
vuoden ajan 
Kathryn: - Kasvoin koirien parissa, sillä vanhempani kilpailuttivat ja satunnaisesti myös 
kasvattivat greyhoundeja. Vinttikoirat ovat olleet aina mukana elämässäni. 

John: - Lapsuudenkodissani oli aina koira lemmikkinä. Beagle on ollut minun ensimmäi-
nen rotuni. 

 

Kathryn kertoo: 

Tapasimme 14-vuotiaina koulussa. John tuli auttamaan vanhempieni kenneliin ja tästä 
alkoi yhteinen rakkautemme toisiimme ja koiriin. Menimme naimisiin 1981 ja olisimme 
kovasti halunneet hankkia whippetin, mutta lapset tulivat ensin, kuten myöskin lurcher 
Sally, jota rakastimme kovin. Sally eli 17-vuotiaaksi.  

Siskoni hankki Cobyco – whippetin, jonka kanssa kävimme satunnaisesti paikallisissa 
näyttelyissä. Vuonna 2008 hankimme ensimmäisen oman whippetimme, joka inhosi 
näyttelyitä, joten pian sen jälkeen vuonna 2010 saapui kantanarttumme Dainty Dollie at 
Jothryn, jonka kanssa menestyimme Open and Championship – näyttelyissä. Varsinai-
nen omistautumisemme rodulle alkoi, kun perustimme kennelimme 2012.  

Ensimmäinen pentueemme syntyi 2014 ja pidimme tästä pentueesta kaksi koiraa, 
Jothryn Bjorne Again JW (1 x CC, BOB, 2 x RCC) sekä CH Jothryn Bjorne to Love JW, 
molemmat saavuttivat Junior Warrant – tittelinsä 15 kk ikäisinä ja saivat näin ollen 
kantakirja (Stud Book) -numeronsa ja elinikäisen osallistumisoikeuden Cruftsiin. CH 
Jothryn Bjorne to Love JW (4 x CC, 2 x BOB, 2 x CAC, 1 x CACIB) on juuri saavuttanut U.K. 
Champion tittelinsä saatuaan tänä vuonna kaksi CC:a,ollen molemmilla kerroilla rotunsa 
paras. Se on tällä hetkellä UK TOP MALE whippet. Olemme sittemmin kasvattaneet 
kolme pentuetta ja pitäneet jokaisesta pentueesta yhden koiran, jotka ovat Jothryn 
Flyaway Boy JW, Jothryn Golden Glow sekä viimeisimmästä pentueestame Jothryn 
Heaven Sent, jonka debyytti oli heinäkuussa 2017 Belgiassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemme olleet suunnattoman kiinnostuneita ja nauttineet valtavasti kaikista tuomari-
tehtävistä. Olemme osallistuneet useisiin koulutuksiin ja läpäisseet oman rotumme 
seminaarin, jota edellytetään, jotta voi lopulta saada oikeudet myöntää sertifikaatteja. 
Olemme osallistuneet seuraaviin koulutuksiin:  

 East Anglian Whippet Club Breed Seminar 2012  

 Requirements of a dog show Judge KC Credited 2012  

 Rules and Regulations KC Credited 2012  

 Conformation and Movement KC credited 2014  

 Points of the Dog assessment KC Credited 2014  

 East Anglian Whippet Club Breed Specific Seminar 11 champions 2015  

 South Yorkshire Whippet Club Breed Specific Seminar 2015  

 North East Whippet Society Breed assessment & Seminar PASSED 2016 


