Dommerpresentasjon:

Mea Kendall
Headra Cavaliers og King Charles Spaniels
Moren min fikk sin første cavalier for over 50 år siden, så jeg ble kjent med rasen tidlig
I livet mitt. Jeg har to søstre som også elsker hunder og hester, og da vi var barn vokste
vi opp med ridning i hvert ledige øyeblikk. Da jeg ble eldre og sluttet på skolen, var det
for krevende å holde på med hester, så min kjærlighet til de firbente flyttet seg over til
hunder, og da spesielt Cavalier King Charles Spaniels.

Dette er et bildet av min mor, Iris Askins, mine to søstre Heather og Anneliese som ble
tatt rundt 1966 (det året jeg ble født). Jeg har også en bror, James, men han er ikke
interessert i hunder. Som barn hadde vi også Jack Russells og labradorer.
Den første cavalieren jeg kjøpte, var en Black/tan som het Pendro Charlene. Dette var
i 1986. Da hadde jeg blitt bitt av interessen for hundeutstillinger. Jeg var veldig heldig
da jeg begynte med rasen, fordi Bunty Green (Heatherside) og Sue Burgess (Crisdig)
begge bodde i nærheten av meg og ble flotte mentorer. Jeg husker jeg satt på Buntys
kjøkken og så cavalierene springe rundt i hagen hennes mens jeg drakk te med Bunty og
Geoffrey, samtidig som jeg lærte alt om Heatherside hundene. Sue Burgess ville gjerne
at jeg skulle ta mine cavaliervalper over til henne, slik at hun kunne se på dem og si sin
mening. Du verden som rasen har endret seg i løpet av de siste 30 årene.

Rundt 1988 ble min mor og jeg medlemmer av Midland Cavalier King Charles Spaniel
Club og hadde stor glede av å delta og hjelpe til på alle utstillinger og andre
klubbaktiviteter. I de påfølgende 10 årene drev vi med oppdrett og utstilling av
cavalierer, men en dag i 1996 så jeg en King Charles Spaniel da jeg sammen med en
amerikansk venn (Meredith Johnson Synder fra Rattlebridge) møtte Di Fry og Tracey
Jackson fra Amantra. Det var Amantra Nocturne, en Black/Tan King Charles Spaniel.
Jeg falt pladask for ham og ble veldig interessert i King Charles Spaniels.
En stund etter dette kjøpte jeg min første
King Charles Spaniel, Tewhit Time To Dance
(Monty), og jeg har de siste årene drevet
oppdrett av, og stilt ut, King Charles
Spaniels.
Jeg er kasserer i Midland Cavalier King
Charles Spaniel Club og har vært det i
omtrent 20 år nå. Selv om jeg ikke avler og
stiller cavalierer lenger, er jeg fortsatt
meget interessert i rasen og følger den
nøye.
Jeg har tidligere dømt cavalierer tre
ganger i UK, i Slovakia og i Prague
(championshipshows). Jeg har også dømt
cavalierer på championshipshows i USA og i
Australia.
Jeg gleder meg veldig til å komme og
dømme cavalierer i Norge.
Dette er meg på en sommerutstilling
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