Liz Jay
Our first Beardie “Razzle” (Rayre’s Rhapsody in Blue) arrived in 1979 and was soon joined by “Tallie” (Deanfield Black Lace of
Talraz) – between them they supplied the inspiration for our affix - Talraz – and taught us a lot.
Razzle was bright and bouncy and a fun dog to train, introducing us to obedience, basic agility and working trials, and the
Bearded Collie Club Working tests – notably failing her Senior test by a whisker on both attempts (!), whereas Tallie became our
first “proper” show dog and from her descended all our current bunch of Beardies.
Over the years there have been many highs and lows as Mick and I share our lives with this wonderful breed, and we have been
privileged to have owned and/or bred some memorable Beardies, including Ch Talraz Tamarisk, Crufts B.O.B. in 2004, Talraz
Paddy's Pride for Lykath, BCC Senior Working Test qualifier,and most recently Talraz Supertramp (Mirk) who is attracting
attention from all around the world with his exceptional talent in sheep herding. Showing is endlessly fascinating, and judging
too, as the show rings shape the Beardies of the next generation. I have always maintained a strong interest in the working side,
especially the original job of work which is herding, as I would not want to lose sight of the breed's true appeal, as an intelligent
and sound working companion.
I have judged regularly since the early 80’s and awarded CC’s in Bearded Collies for the first time at Birmingham National in
2002. Since then I have had the honour of judging at Championship level on several occasions. In the meantime I have
also judged other breeds including Shetland Sheepdogs, Border Collies and Portuguese Water Dogs.
I was delighted to have been asked to judge in Germany and France and always enjoy meeting fellow Beardie enthusiasts!
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Naši první beardie “Razzle” (Rayre’s Rhapsody in Blue) jsem si pořídili roku 1979 a brzy se k ní připojila “Tallie” (Deanfield
Black Lace of Talraz) – s nimi přišla i inspirace pro název naší chov.stanice Talraz.
Razzle byla chytrá a nadšená fena pro trénink, seznámila nás s obediencí, základy agility a pracovními zkouškami a Bearded
Collie Club Working testy – o fous se jí nezdařily oba pokusy na Senior test, kdežto Tallie se stala naším pravým výstavním
psem a z jejích potomků je naše nynější parta beardies.
Po léta bylo mnoho úspěchů i neúspěchů jak jsme Mick a já sdíleli svůj život s tímto úžasným plemenem a je nám ctí, že jsme
vlastnili či odchovali několik nezapomenutelných beardií včetně Ch Talraz Tamarisk, Crufts B.O.B. in 2004, Talraz Paddy's
Pride for Lykath, BCC Senior Working Test qualifier a úplně nedávno Talraz Supertramp (Mirk), který přitahuje pozornost celého
světa svým výjimečným talentem na pasení ovcí. Vystavovaní je nekonečně fascinující a posuzování také, protože výstavní
kruhy utváří beardies příští generace.
Vždycky jsem udržovala velký zájem o pracovní stránku plemene, zvláště pro takovou práci, jakou je pasení, protože bych
nerada, abychom ztratili ten skutečný půvab plemene jakým je inteligentní a harmonický pracovní společník.
Pravidelně posuzuji od brzkých 80.let a poprvé jsem bearded colliím udělila titul CC na Birmingham National v roce 2002. Od té
doby jsem měla čest posuzovat na úrovni CC při několika příležitostech. Mezitím jsem posuzovala další plemena včetně šeltií,
border kolií a portugalských vodních psů.
Byla jsem potěšena pozváním na posuzování v Německu a Francii a vždycky si užívám setkání s nadšenci beardies!
Přeložila M.Smatanová

