Simon Mills
Olen ollut mukana koirien kasvattamisessa ja esittämisessä pienestä pitäen. Urani koiramaailmassa on kestänyt yli
40 vuotta. Alkuperäinen rotuni oli weimarinseisoja, joita
esitin ja kasvatin yli 25 vuoden ajan. Nykyisin esitämme
ja kasvatamme yhdessä tyttäreni kanssa jackrusselinterriereitä, kettuterriereitä (sileäkarvaisia) ja australianterriereitä kennelnimellä Clayco.Olen kokenut suurta menestystä näyttelykehässä, mukaan lukien Royal-ryhmän
voitot sekä BIS Royal -sijoitukset.
Clayco-kennelillä on ollut suurta menestystä näyttelykehässä ja olemme kasvattaneet erinomaisia
jalostuskoiria muille kenneleille ja vieneet koiria sekä Japaniin että Yhdysvaltoihin. Clayco -kennel
on kasvattanut kansallisia erikoisvoittajia, alueellisia erikoisvoittajia, kaikkien rotujen Best in Show
-voittajia ja lukuisia Best in Group -voittajia.
Olen myös omistanut ja esittänyt sekä ollut tekemisissä erilaisten rotujen kanssa, mukaan lukien
weimarinseisoja, lyhytkarvainen saksanseisoja, whippet, englanninkettukoira ja beagle. Olen trimmannut ja esittänyt useita terrierirotuja näyttelyn kauneimmaksi kaikkien rotujen näyttelyissä ja
rotujen erikoisnäyttelyissä. Varhaisen kokemukseni lintukoirien kanssa ansiosta minulla on kokemusta metsätys- ja tottelevaisuuskokeista.
Juuri tämä varhainen sitoutuminen jalostukseen ja näyttelyihin on antanut minulle hyvän pohjan
koiramaailmaan. Lukemattomat keskustelut, luennot ja pentuarvioinnit johtavilta kasvattajimme
kanssa ovat edesauttaneet kehitystäni menestyvänä näytteilleasettajana, kasvattajana ja tuomarina.
Pidän itseäni ennen kaikkea kasvattajana ja uskon, että monet australialaiset kasvattajat ovat edenneet valitsemansa rodun kanssa tässä maassa korkeimmalle tasolle, australialaisten näyttelykoirien
ollessa yksiä maailman parhaista!
Tuomariurani alkoi 90-luvun lopulla ja sain tuomarioikeudet vuonna 1998. Kaikkein rotujen arvosteluoikeuden sain vuonna 2018. Olen ollut erittäin onnekas saadessani arvostella kaikkia rotuja,
ryhmä- ja erikoisnäyttelyissä ympäri maailmaa. Näitä maita ovat esimerkiksi Englanti, Japani,
Tanska, Ruotsi, Itävalta, Filippiinit ja Uusi-Seelanti sekä ympäri Australiaa. Yksi tuomarin urani kohokohtia on ollut sertien jakaminen weimarinseisojille Isossa-Britanniassa sekä tuomarina toimiminen
vuoden 2019 Euroopan Voittaja -koiranäyttelyssä Itävallassa.
Olen toiminut erilaisissa tehtävissä koirakerhoissa ja DOGNSW:n ja DOGSACTin hallituksissa ja
DOGSACTin puheenjohtajana yli 12 vuoden ajan. Tämä johdosta olen myös ollut ANKC:n toimitusjohtaja. Koiramaailman hallintopuoleen tutustuminen on saanut minut arvostamaan australialaisen
koiramaailman palvelemiseen omistautuneita ihmisiä
Suhtaudun erittäin intohimoisesti koirien jalostukseen, esittämiseen ja tuomarina toimimiseen sekä
puhdasrotuisten koirien ja koiraurheilun edistämiseen.Tunnen itseni etuoikeutetuksi saatuani kutsun
toimia tuomarina vuoden 2022 erikoisnäyttelyssänne ja kiitän näyttelytoimikuntaa tästä kunniasta.
Ihave been involved in the breeding and exhibiting of dogs since childhood. My career in the dog
world spans over 40 years. My initial involvement was with Weimaraners which he exhibited and
bred for over 25 years. Together with my daughter, currently exhibit and breed Jack Russell Terriers
and Fox Terriers (Smooth) and Australia Terriers under the Clayco prefix. I have experienced major
success in the conformation ring, including Royal group wins, together with BIS Royal placements.

The Clayco kennel has had major success in the conformation ring and have produced excellent breeding stock for other kennels and have exported stock to both Japan and the USA. Testament to their
quality stock is that Clayco has produced National speciality winners, regional speciality winners, all
breeds Best in Show winners and numerous Best in Group winners.
I have also owned and exhibited and had involvement various breeds including Weimaraners, German Shorthaired Pointers, Whippets, Foxhounds and Beagles. He has prepared and shown many
coated terriers to be major winners with numerous Best in Shows at all breeds shows and breed
speciality shows. My early involvement with gundogs also meant he had exposure with field and
obedience work
It was this early development and engagement in breeding and exhibiting which gave me a good
grounding into the dog world. The countless hours of discussions, lectures and puppy day assessments from our leading breeders has enhanced my evolution as a successful exhibitor, breeder and
judge that I am today. I consider myself a breeder first and foremost and believes that many Australian breeders have progressed with their chosen breed to highest level in this country, with Australian show dogs being some of the best in the world!
My judging career began in the late 90’s and he was awarded his first licence in 1998. I gained my
All Breeds status in 2018. I have been very fortunate to have judged at all breeds, group and speciality shows throughout the world. These include countries such as England, Japan, Denmark, Sweden,
Austria, Philippines and New Zealand, together with appointments across Australia. Highlights have
been awarding CCs to Weimaraners in the UK, together with judging at the 2019 European Dog
Show in Austria.
I have held various positions on dog clubs and has served on the Governing Council of DOGNSW and
DOGSACT, included the position of President for over 12 years for DOGSACT. This in turn required him
to be a Director on the ANKC. The administration side of the dog world has given me an appreciation
of the dedicated people serving in our Australian dog world.
I am is very passionate about breeding, exhibiting and judging dogs, together with the promotion of
purebred dogs and dog sports. I feel extremely privileged to be invited to officiate over the your 2022
club show and I thank the clubs committee for this honour.

