Presentasjon av Claire Kay
kennel Seacrest
Kennelnavnet Seacrest ble grunnlagt
av min mor i 1964, og den første
championen ble født i 1968. Jeg
overtok kennelnavnet i 1983. I de 35
årene som har gått siden, har
kennelen alltid vært liten med nøye
utvalgte hunder, men har blitt ett av
de oppdrettene som gjør det mest
konsistent bra på utstilling og vi har
fått mange nasjonale priser og premier for hundene våre. Deriblant mestvinnende hannhund,
mestvinnende oppdretter flere ganger, flere år med beste avlshund samt cert to ganger på den
prestisjefylte Crufts-utstillingen.
Jeg har vært så heldig at jeg har oppdrettet åtte UK champions til dags dato og tre andre som har
blitt champions internasjonalt.
Den hunden jeg har hatt som har vunnet mest på utstilling, var Ch Huttonvale High Command at
Seacrest – han vant 18 cert og 18 resCert, ble mestvinnende hannhund i 1994 og nr to i ’95 og ’96 og
Årets Hund både i ’96 og ’97. Hans far, Ch Tyegarth Pacherenc at Seacrest, ble årets beste avlshund
fire år etter hverandre fra 1994 til 1997, og hans barnebarn Ch Seacrest Danoli at Carmondene ble
BIR og BIG3 på Crufts i 1999.
I tillegg til å ha hatt suksess i utstillingsringen har jeg hatt flere tillitsverv i boxerklubbene jeg har vært
medlem av og vært delegat til The Breed Council» i Storbritannia.
Som dommer har jeg stått på A1-listen til The Kennel Club (som er de dommerne med høyest
godkjenning) og har vært autorisert til å dele ut cert i rasen siden 1996. Jeg har hatt gleden av å
dømme utenlands ved flere andledninger, og har dømt i Irland, Sverige, Sør-Afrika, Australia, New
Zealand og Norge.
Når jeg ser tilbake på utstillingene jeg har dømt hjemme, er jeg svært fornøyd med at jeg i de fleste
tilfellene har gitt cert til hunder som ikke ennå har blitt champions, men som har fått tittelen sin
etter hvert.
Sist jeg dømte i Norge var på Mosseutstillingen i 2001, mens jeg dømte ved den svenske
boxerklubbens utstilling i september 2000. I Sverige ga jeg BIR til den fantastisk flotte Ch Ringside
Chanel, og hun stod først i en trio av slående tisper som etter min mening burde ha kunnet vinne
hvor som helst i verden. De andre to var Ch Glenfall Fly Away Rubigo og Ch Tyegarth Kestrel.
Utstillingen i Norge i august 2001 hadde deltakere av høy kvalitet, og den suverene vinnere den
gangen var den britiske importen Ch Gervalmark Flash Freddie from Walkon – en hund jeg gjerne
kunne tatt med meg tilbake til Storbritannia.
Jeg ser frem til å dømme i Norge igjen!

