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Nuori border
järjestetään ensi kesänä Tampereella

Nuorten koirien epävirallinen katselmus Nuori border järjestetään 18.6.2016 Tampereella Kau-
pin vinttikoirakeskuksessa. Näyttelyn arvostelee hollantilainen ulkomuototuomari Theo van 
der Horst, jonka vaimo on kasvattanut borderterrierejä kennelnimellä of the Windy Spot.

Tuomariesittely
Theo van der Horst

Hello,
I am Theo van der Horst and I was born 

in Amsterdam in 1947. I’m married with 
Marianne and I have two children (a son 
of 41 and a daughter 39). My daughter is 
also a judge for Group 3. 

I grew up with English Bulldogs which 
we had also in our house and later on we 
had Border Terriers and Weimaraners 
Longhair. My wife bred Border Terriers 
since 1986 with the affix “of the Windy 
Spot”. 

I have been the chairman of the Dutch 
Border Terrier Club and other Terrier 
breeds and nowadays I am the chairman 
of the Dutch Judge Association.  

Since the end of 80’s I am a judge of 
Terriers. I started with my own breed, the 
Border Terrier and now I am a group judge 
(FCI group 3) for all the terriers. Further-
more I am a judge for Bull Mastiffs, English 
Bulldogs and Pugs.

I have judged many CC and CACIB 
shows, club shows et cetera of course in 
the Netherlands. But furthermore I have 
judged terriers on CC shows in several 
countries also in Finland .

Kind regards,
Theo van der Horst

Hei,
Olen Theo van der Horst, ja olen syntynyt Amsterdamissa 

vuonna 1947. Olen naimisissa. Vaimoni Mariannen kanssa meillä 
on kaksi lasta (41-vuotias poika ja 39-vuotias tytär). Myös tyttä-
relläni on terrieriryhmän arvosteluoikeudet.

Kasvoin englanninbulldoggien parissa, myöhemmin meillä 
oli borderterriereitä ja weimarinseisojia. Vaimoni kasvatti bor-
derterriereitä vuodesta 1986 kennelnimellä of the Windy Spot.

Olen toiminut puheenjohtajana sekä Hollannin borderterrieri-
kerhossa että muissa terrierijärjestöissä. Nykyisin olen Hollannin 
ulkomuototuomarien järjestön puheenjohtaja.

1980-luvun lopulta minulla on ollut oikeudet arvostella ter-
rierejä. Aloitin omalla rodullani, borderterrierillä, ja nykyisin 
minulla on oikeudet arvostella kaikkia FCI 3 -ryhmän rotuja. 
Lisäksi minulla on bullmastiffien, englanninbulldoggien ja mop-
sien arvosteluoikeudet.

Olen arvostellut useissa kansainvälisissä, kaikkien rotujen 
näyttelyissä sekä ryhmänäyttelyissä Hollannissa. Lisäksi olen ar-
vostellut terriereitä sertinäyttelyissä myös useissa muissa maissa, 
myös Suomessa.

Ystävällisin terveisin
Theo van der Horst
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Ilmoittautuminen Nuori border -päi-
vään avataan alkuvuodesta kerhon ko-
tisivuilla. Halutessasi voit ilmoittautua 
myös paperipostilla, tällöin viimeinen 
iilmoittautumispäivä on 15.5.2016.

Ilmoittautumismaksu on 15 euroa/koi-
ra. Maksu tilille Nordea FI18 1506 3000 
1004 88, viitenumero 4417, maksun saaja 
Borderterrierikerho. Molempiin luokkiin 
ilmoittaudutaan etukäteen.

Lähetä oheinen ilmoittautumiskaavake 
ja maksukuitin kopio osoitteella: 

Mimoza Vierikko, Kangasniementie 5, 
39160 Julkujärvi

Toivomme runsasta osanottoa! Paikal-
la buffetti ja oheisohjelmaa sekä hyvät 
palkinnot.

Nuori border -luokat
Osallistumisoikeus kaikilla 1.11.2014–30.1.2016 syntyneillä 
borderterriereillä.

Tule sellaisena kuin olet 

Osallistumisoikeus kaikilla 30.10.2014 tai sitä ennen 
syntyneillä borderterriereillä, joita ei ole arvosteltu viralli-
sessa koiranäyttelyssä. Luokka on avoin myös koirille, joita 
ei voida esimerkiksi kivespuutoksen, purentavirheen tai 
mutkahännän vuoksi arvostella virallisessa koiranäyttelyssä. 
Kaikki osallistujat saavat arvostelun.

Nuori border 2016 -ilmoittautuminen

Ilmoitan koirani: O Nuori border -luokkaan     O Tule sellaisena kuin olet -luokkaan

Koiran nimi: Kutsumanimi:

Rekisterinumero: Syntymäaika:

O uros     O narttu

Isän nimi:

Emän nimi:

Kasvattaja:

Omistaja: Puhelin:

Osoite:

Kasvattajaluokka Kennelnimi:

Omistaja: Puhelin:

Osoite:

Jälkeläisluokka

Koiran nimi: Kutsumanimi:

Rekisterinumero: Syntymäaika:

O uros     O narttu

Isän nimi:

Emän nimi:

Kasvattaja:

Omistaja: Puhelin:

Osoite:

Päiväys ja allekirjoitus:

Lapsi ja koira
Alle 10-vuotiaiden ja 10–15-vuotiaiden luokat. Ilmoittautu-
minen paikan päällä.


