
Gillian Elisabeth Davies 
Jeg vokste opp omgitt av hunder, hovedsakelig terriere siden 

min bestefar hadde stor suksess, med Ruhåret Fox Terrier. 

Mamma hadde Irsk Terrier mens jeg var ung, og min onkel 

hadde en Cairn Terrier som han også viste på utstillinger. Jeg 

brøt mønsteret da jeg kjøpte min første Boxer i 1973; hun fikk 

selskap av min første utstillingsboxer i 1976. Siden har det 

bestandig vært opptil flere boxere i mitt liv samtidig. 

 

Jeg begynte som dommer i 1990 og jobbet meg gjennom 

gradene, på veien har jeg dømt hundrevis av boxere. Jeg ble 

involvert i South Wales Boxer Club, først som medlem i 

komiteen, for deretter å bli leder av komiteen. Det tok ikke lang 

tid før jeg så ble klubbleder, og det vervet hadde jeg i over 15 år. Jeg har avholdt mange 

seminarer og kurs i vårt område, med sikte på å øke kunnskapen blant folk, ikke bare som 

dommere, men kunnskap rundt alle aspekter av hundehold.  Disse kursene var svært 

vellykket, og jeg liker å tro at vi har bidratt til å danne et grunnlag for de kursene som den 

britiske Kennel Club nå holder, og som jeg fremdeles har ansvaret for hos Lakeland Terrier 

Society. 

 

Jeg delte ut det første certet i 2003 og har hatt gleden av flotte resultater i alle utstillinger jeg 

har deltatt i.  

 

I tillegg til å være leder for South Wales Boxer Club i over 15 år, har jeg også drevet eget 

oppdrett og vist mine egne hunder på utstilling. Mange har vært fornøyd med oppdrettet mitt, 

og kommet igjen både tre og fire ganger for å kjøpe nye valper. Dette er jeg meget fornøyd 

med, og ønsker ikke å endre min måte å drive avl på.  

 

Min favoritt boxer, var uten tvil, Champion Kenbru Mollyhawk som var den mest fantastiske 

boxer. En vakker og veldig riktig boxer, med et herlig gemytt. Hun elsket å vise seg frem, 

beveget seg som en drøm, og vant mye, siste gang hun fikk cert, var som veteran. Hun ble 

gruppevinner og ble BIR på British Boxer Club Diamond Jubilee Championship, med over 

500 deltakende boxere. En enormt flott prestasjon.  

Hun ga meg også flotte valper, og var den mest fantastiske følgesvenn. Hun var den spesielle 

hunden du kun får oppleve en gang i livet.  



Gill Davies  
I grew up surrounded by dogs, mainly terriers as my Granddad was very successful with  

WFT’s. My mum had Irish Terriers while I was young and my Uncle owned and showed  

Cairn Terriers. I broke the mould when I purchased my first boxer in 1973; she was  

joined by my first "show boxer” in 1976. Since then I have never been without several  

boxers sharing my life.  

 

I started judging in 1990 and worked my way through the ranks, judging on the way  

hundreds of boxers. I became involved in South Wales Boxer Club, sitting on the  

committee and then taking over the role of Chairman. It was not long before I became  

secretary and have held this post for over 15 years. I organized many residential,  

educational seminars aimed at helping people to become more knowledgeable not just  

as judges but in all aspects of dog com. These seminars were very successful and I  

like to think we helped to form the seminars that the Kennel Club run and which I still  

run for the Lakeland Terrier Society.  

 

I awarded CC's for the first time in 2003 and have enjoyed super entries at all the  

championship shows I have awarded tickets in.  

 

As well as being secretary for SWBC for over 15 years I have found the time to breed  

and show my own dogs, breeding dogs which go on to do well for other people and  

having people come back to you for the third and fourth time for puppies is very  

rewarding and not one I would change.  

 

My favorite boxer, without doubt, Ch. Kenbru Mollyhawk who was the most amazing  

boxer. A beautiful very correct boxer with a wonderful temperament. She loved to show,  

moved like a dream and won well gaining her final CC from veteran. She was a Group  

winner and also went BOB at the British Boxer Club Diamond Jubilee Championship  

show from the biggest entry of over 500 boxers. A superb achievement. She produced  

well for me in the whelping box and was the most wonderful companion, a dog of a  

lifetime.  

 


