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Jeg har vært knyttet til Winuwuk-kennelen i over 30 år. 

Kennelen ble grunnlagt av Ivor og Marion Ward-Davies 

på 50-tallet. Julie Brown og jeg var partnere i kennelen i 

flere år, og etter at Ivor og Marion døde i 2000 og 2010 

har vi holdt arven oppe. Vi har eid og oppdrettet mange 

kjente hunder, som til sammen har vunnet over 250 

cert. I løpet av de senere årene har våre hunder vunnet 

alle viktige premier og priser, der den gjeveste har vært 

å sikre seg posisjonen som Englands mestvinnende 

boxer gjennom tidene med Ch/Ir Ch Winuwuk Lust At 

First Sight, «Max». Max er også den boxeren som har hatt mest suksess i gruppekonkurranser, og han 

har to ganger vunnet gruppen sin på Crufts. Han var mestvinnende tjenestehund i 2009 og 2010. I 

2009 var han også nest mestvinnende hund av alle raser. 

Før Max var vår mest kjente hund bestemoren hans, Ch Roamaro Scotch Mist of Winuwuk, som jeg 

hadde gleden av å stille gjennom hele karrieren hennes. Hennes største øyeblikk var da hun ble nr 2 

BIS av 13 000 hunder på LKA-utstillingen under Anne Rogers Clark (USA). Det Misty har gjort i 

utstillingsringen og som avlshund, gjør at hun er en av de mest innflytelsesrike boxerne noensinne i 

England. Sønnen hennes, Ch Winuwuk Lust In The Dust ble tidenes beste avlshannhund, og datteren 

Winuwuk Hazy Daze at Roamaro ble den beste avlstispen noensinne.  

Jeg har dømt rasen siden 1988, og har hatt rett til å dele ut cert siden 1995. Jeg har dømt mer enn 50 

ganger i 12 forskjellige land. Disse utstillingene inkluderer to ganger på spesialutstillingen til The 

British Boxer Club, den australske nasjonalutstillingen og på spesialutstillingen til den amerikanske 

boxerklubben. I 2013 hadde jeg æren av å dømme rasen på Crufts.  

Etter en avstemning blant medlemmene i The British Boxer Club var jeg den første som fikk æren av å 

vinne premien til «beste dommer» under klubbens årlige prisutdeling, «BOSCARS». Jeg har vært 

sekretær i Cotswold Boxer Club og leder for det britiske avlsrådet. 

Jeg er medeier og redaktør i tidsskriftet Boxer Quarterly som sendes ut til mer enn 25 land verden 

over. Jeg har også skrevet boken «The Complete Boxer», som ble gitt ut i 1998. 

Siden 1998 har jeg tilbudt en forelesningsserie som heter «Boxer Masterclass» som jeg har holdt 

mange ganger både i Storbritannia og andre land. Innholdet er under kontinuerlig utvikling, men det 

dekker alle elementer av rasestandarden og gir deltakerne mulighet til å være med på å dømme 

«virtuelle» klasser. Jeg tror over 700 raseentusiaster har vært med på dette i løpet av de siste 15 

årene.  

 


