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Luennoitsijoiden esittelyt
Jan Rogers

Kaikkien rotujen kansainvälinen tuomari (CFA)
Aloitin birmojen kasvatuksen vuonna 1987 (ensimmäinen naaraani tuli minulle 1986) ja olen siitä lähtien
kasvattanut birmoja. 90-luvun lopulla minua rohkaistiin hakemaan tuomariohjelmaan. Juhlin juuri tänä
vuonna 10-vuotista tuomaritaivaltani. Tämä on ollut jännittävä matka, ja opiskellessani tuomariksi minulla oli
tilaisuus omistaa ja kasvattaa muitakin rotuja, mukaan luettuna persialaisia, maine cooneja, japanin
bobtaileja, abessianialaisia, amerikan lyhytkarvoja, amerikan wirehair-kissoja, siamilaisia, itämaisia ja
ocicatteja, vain muutamia nimetäkseni. Näyttelytin monia kissoja pitkälle aina Grand Championeiksi asti.
Kaikista lyhytkarvaroduista amerikan wirehair tuli minulle rakkaimmaksi ja arvostetuimmaksi, ja kasvatankin
yhä pienimuotoisesti näitä kissoja, jotka ovat hyvin harvinaisia nykyään.
Asun pienessä texasilaisessa kaupungissa nimeltä Stephenville – olemme kuuluisia valtavasta
meijerituotteiden teollisuudesta. Stephenville sijaitsee noin 75 mailia Fort Worthistä lounaaseen. Tonttimme
on kahden eekkerin kokoinen ja olemme asuneet Texasissa 17 vuotta. Kissaharrastukseni viehättää myös
aviomiestäni Jimiä, joka kärsivällisesti auttaa kissojen kanssa, myös näyttelyissä, ja hoitaa asiat, kun olen
matkoilla.
Olen tällä hetkellä puoliksi eläkkeellä, vaikka minulla on edelleen oma promootioyritys, jonka perustin 1990.
Minulla on vain muutama valikoitu asiakas, joiden kanssa teen töitä. Todennäköisesti tulen aina tekemään
jotain työtä, jotta voin käyttää rahaa harrastukseeni – näihin ihaniin kissoihin!
Olen ollut erittäin onnekas, kun olen saanut olla osallisena monessa ”karva-asiassa” ympäri maailmaa,
arvostellen kissoja monen yhdistyksen näyttelyissä. Olen nauttinut tavatessani monia ihania kissaihmisiä
ympäri maailmaa ja keskustellessani yhdistysten välisistä samankaltaisuuksista – yhteisen nimittäjän ollessa
rakkaus kissoihin.
Minulla on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto maataloudessa Purduen yliopistosta ja kauppatieteiden
maisterin tutkinto (johtaminen/talous) Indianan yliopistosta. Tällä hetkellä kuulun CFA:n Säätiön johtokuntaan
(CFA Foundation, Board of Directors, http://www.cfainc.org/org/cfa-foundation.html) ja olen sen
tämänhetkinen rahastonhoitaja. Olen myös aktiivisesti mukana useiden yhdistysten toiminnassa eri
tehtävissä ja järjestämässä 4 näyttelyä ympäri Texasia.
Minulle on suuri kunnia päästä osalliseksi jäsentapahtumaanne ja näyttelyynne ja arvostan mahdollisuutta
olla kanssanne birmojen merkeissä.

Terveisin, Jan Rogers

Ellyn Honey

CFA kaikkien rotujen tuomari

Ellyn Honey on kotoisin Staffordista, Virginiasta, missä hän asuu miehensä ja viiden näyttelyistä jo eläkkeellä
olevan näyttelykissansa kanssa. Hän työskentelee suuressa puolustusalan yrityksessä nimikkeellä Workers
Compensation Administrator.

Kasvatettuaan ja näyttelytettyään 18 vuotta palkintoja voittaneita siamilaisia, itämaisia lyhytkarvoja ja
colorpointteja hän päätti, että on aika antaa jotain takaisin yhdistykselle ja haki vuonna 1999 CFA
tuomarikoulutukseen. Hän on matkustanut ympäri maailmaa arvostelemassa rakastamiaan kissoja, mm.
Japanissa, Hong Kongissa, Saksassa, Alankomaissa ja Belgiassa. Hän on arvostellut monissa arvostetuissa
näyttelyissä Yhdysvalloissa, mukaan lukien valtakunnallisessa National Capital Cat showssa, Itärannikon
suurimmassa kissanäyttelyssä.

Hänellä on lukuisia saavutuksia, kuten alla näkyy.
CFA tuomari
CFA tuomarikoulutuksen hallinnoija (CFA Judging Program Training Administrator )
Tuomareiden mentoriohjelman kehittäminen (Development of Judges' Mentor Program)
Tuomariyhdistyksen palkitsemisjaoston puheenjohtaja (Judges' Association Social and Awards Chair)
CFA Talouskehityskomitean jäsen (CFA Business Development Committee)
Opettaja – CFA tuomarikoulu

KASVATUS JA NÄYTTELYT
Rifkees kissala

1982-1992

Myrlyn kissala

1992-

Siamilaisten, itämaisten lyhytkarvojen, colorpointtien ja tonkineesien kasvattaja. Työskennellyt myös
birmojen, persialaisten, maine coonien ja bombay-kissojen parissa.
Näyttelyttänyt yli 60 kissaa Grand Champion -titteliin asti.
Omistanut ja kasvattanut 5 kansallista voittajaa (National Winner), mukaan lukien 2. paras kissa maassa,
GRC, NW Myrlyn Plain White Wrapper of Jmagz, DM, sinisilmäinen valkoinen itämainen lyhytkarva.
5 Distinguished Merit -tittelin saavuttanutta kissaa

Jeri Zottoli

CFA kaikkien rotujen tuomari

Jeri Zottoli on asunut koko ikänsä Keski-Pennsylvanian alueella, viimeiset 34 vuotta osavaltion
pääkaupungissa Harrisburgissa. Hän asuu aviomiehensä Danin, jonka kanssa hän on ollut naimisissa 10
vuotta, ja kissojensa (5 birmaa (4 kastraattia, 1 siitosnaaras), 2 maine coonia (2 kastraattia, 1 siitosnaaras), 2
bombay kastraattia, 2 scottish fold kastraattia), 6-vuotiaan mopsinsa sekä 14-vuotiaan papukaijansa kanssa.
Jeri jäi eläkkeelle työskenneltyään valtiolle 31 vuoden ajan, 20 vuotta hän toimi osavaltion
ehdonalaislautakunnassa vankien ja ehdonalaisvankien parissa. Nyt hän on palannut töihin osa-aikaisesti.

Euphoria kissala rekisteröitiin CFA:han 1977, kun Jeri alkoi kasvattaa siamilaisia, sitten itämaisia
lyhytkarvoja, bombayta ja burmia. Vuonna 1994 Jeri sai ensimmäisen birmansa ja on siitä lähtien kasvattanut
birmoja pienimuotoisesti. Jeri on kasvattanut myös persialaisia (tabby) ja maine cooneja, on näyttelyttänyt
cornish rexejä, amerikan lyhytkarvoja, japanin bobtaileja, abessinialaisia ja koratteja, mukaan lukien useita
alueellisia (RW) ja kansallisia voittajia (NW).

Vuonna 1993 Jeri haki CFA:n tuomariohjelmaan lyhytkarvatuomariksi ja vuonna 2003 hän sai kaikkien
rotujen tuomarin statuksen. Hän on arvostellut joka puolella Yhdysvaltoja ja Kanadaa, Venäjällä, Japanissa,
Portugalissa, Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Italiassa. Jeri toimii mentorina useille uusille
tuomareille, on toiminut kolme vuotta birmojen rotuneuvoston sihteerinä ja osallistunut viimeisiin viiteen CFAtuomareiden koulutustilaisuuteen (Breed Awareness Orientation Schools) sekä lyhyt- että
pitkäkarvakouluttajana. Jeri on CFA:n tuomarineuvoston vasta valittu puheenjohtaja. Hän on myös tehnyt
CFA rotukuvauksia Pennsylvanian Eläinlääketieteelliselle yliopistolle.

