Julie M Bates
GUNTHWAITE RHODESIAN RIDGEBACKS

Narodila jsem se ve farmářské rodině a byla jsem vychována v konkurečním duchu, kdy předvádění
hospodářských zvířat na zemědělských výstavách bylo běžnou činností v rámci našeho rodinného
života. Svého prvního Ridgebacka jsem viděla v šedesátých letech a okamžitě jsem se do této rasy
zamilovala. Můj druhý Ridgeback byl pes, kterého jsem si pořídila z chovatelské stanice Ridinghill´s
Kennels a na výstavách ho dovedla až k titulu šampiona. Tento pes a dvě feny byly základem mé
chovatelské stanice Guntwaite Kennels a v současnosti se věnuji chovu již přes 40. let. Z mého chovu
pochází mnoho šampionů, jak v UK tak v Evropě. Nejvíce si vážím toho, že z mého chovu pochází
první hnědonosý pes s titulem šampion v UK. Z mé chovatelské stanice pochází mnoho šampionů jak
Spojeného království, tak zahraničních. Jedním z nejvíce oceňovaných byl první hnědonosý šampion
Spojeného království, jehož výstavní výsledky nebyly dosud ve Spojeném království překonány. Také
můj pes Ch Guntwaite Action Man byl prvním Multišampionem chovu RR ve Spojeném království.
Licenci k posuzování RR vlastním od roku 1988 a posuzuji rovněž všechny další lovecké plemena,
skupinu Lovecká plemena a Nejlepšího psa výstavy na Open Show úrovni už více jak 30. let.
Minulý rok jsem posuzovala Crufts a byla jsem potěšena, když jsem viděla psa, kterému jsem dala
BOBa, že se umístil na 4. místě v BIG – Lovecké skupině. Posuzovala jsem v Evropě a velmi často v
Brazilií a Austrálii. ....
Od minulého roku posuzuji Crufts a byla jsem potěšena, když jsem mohla vidět mého vítěze třídy jít
do Lovecké skupiny 4. Posuzovala jsem také v Evropě a nejaktuálněji v Brazílii a Austrálii. Nyní se
velmi těším na posuzovaní vašich RR.
Julie M. Bates
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RR jsou součástí celého mého života. Jsem spoluvlastníkem chovatelské stanice Gunthwaite RR, která
je jednou z nejstarších chovatelských statnic RR ve Spojeném království. V prvé řadě jsme chovatelská
stanice, která se zaměřuje na vystavování RR a chov provádíme pouze pro naši vlastní potřebu.
Vystavoval jsem RR z chovatelské stanice Guntwaite a z chovatelské stanice Burncote, což je
chovatelská stanice mé sestry a v uplynulých 15 letech jsem spoustu jejich RR dovedl k titulu
šampionů a mnoha dalším vysokým hodnocením.
Požadovanou licenci k posuzovaní plemene získám při dalším jmenování v lednu 2012. Byl jsem
pozván posuzovat druhou speciální klubovou výstavu v Rio de Janiro a Saul Paulo v Brazílii v lednu
2010, což se mi velmi líbilo. Těším se na setkání a posuzovaní vašich RR.
David H. Bates

