Thomas Nesbitt

Thomas Nesbitt juiz de todas as raças licenciado pelo Kennel Clube do Canadá.
Eu tenho sido um amante de cães por toda a minha vida. Enquanto estava na
universidade, eu tinha um Husky Siberiano que me ensinou muita coisa sobre essa raça - o
suficiente para saber que eu estava infectado com o vírus dos dog shows. Em 1964, me
envolvi com Cocker Spaniel americanos. Eles foram realmente o meu primeiro amor em se
tratando de cães de raça pura . Eu adquiri o nome do canil " Prelude", que é agora
permanentemente registrado. Nós , meu parceiro David Swartwood e eu, temos possuído e
exposto Dálmatas, Bulldogs Ingleses, Pugs e Springer Spaniel Ingleses. Ao longo dos últimos
20 anos, o meu sócio, David e eu nos tornamos conhecidos por nossos Dachshunds
Miniatura (minha raça na aposentadoria). Estamos envolvidos com treinamento de agilidade
e obediência e mantemos um canil em nosso sítio de recreio em Gananoque, Ontário .
Nós (David também é um juiz) tivemos o privilégio de julgar, em muitos países,
incluindo as Bahamas, Bermudas, México, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Costa Rica,
Irlanda, Japão, Indonésia, Chile, Colômbia, África do Sul e os Estados Unidos. Fui
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particularmente privilegiado por julgar as Especializadas de Garden, em Nova York, em três
ocasiões anteriores aos Dog shows do Westminster Kennel Club.
Eu tenho julgado desde 1994 inúmeras especialidades, incluindo saltadores Ingleses ,
Cocker Americanos, Cocker Ingleses, Dachshund Club of America , Welsh Corgi , Pequinês,
Shih Tzu , Dálmatas, Jack Russel Terrier , Boston Terriers , Cães de Terra Nova , Pastores
Belgas , e exposições nacionais Canadense das raças Borzoi, Bloodhound e Lowchen. Eu
também tive o privilégio de julgar diversas especialidades Elkhound nos EUA.
Cercado por nossos cães e uma grande variedade de animais, incluindo: lhamas,
burros, cabras, ovelhas, pavões, galinhas da guiné, perus, patos, gansos e muitas variedades
de galinhas, David e eu gostamos da vida no campo. Com pelo menos dois animais de cada
espécie os vizinhos passaram a me chamar Noé! Profissionalmente eu era um captador de
fundos para instituições de caridade na área da saúde e quando me aposentei
precocemente eu era o Diretor Executivo de Cães Guia para Cegos do Canadá.
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