
111th	  Liskeard	  Agricultrual	  Show	  
	  
	  
Horses	  
	  
Champion	  Light	  Horse	  in	  Show	  
Champion	  -‐	  Mr	  J	  Jordan	  –	  Moortown	  Magic	  Wish	  ridden	  by	  Jack	  Jordan	  
Reserve	  –	  Mrs	  S	  Lobb	  &	  Mrs	  F	  Dymond	  –	  Schumaker	  ridden	  by	  Abigail	  Dymond	  
	  
In	  Hand	  Hunter	  and	  Sport	  Horses	  
Champion	  –	  Miss	  Laura	  Clinnick	  –	  A	  Social	  Affair	  
Reserve	  –	  Mrs	  Kate	  Downie	  –	  Carnmellyn	  Kings	  Law	  
	  
In	  Hand	  Ponies	  
Champion	  –	  Mrs	  Rose	  –	  Marie	  Brown	  –	  Toya	  Mission	  Accomplished	  
Reserve	  –	  Mrs	  C	  Elliott-‐Rafferty	  –	  Strawberryfields	  Prime	  Spirit	  
	  
Ridden	  Horses	  
Champion	  –	  Mrs	  C	  Smith	  –	  Proper	  Little	  Miss	  ridden	  by	  Wendy	  Gibson	  
Reserve	  –	  Mr	  T	  Burley	  –	  Garrangrena	  Dream	  ridden	  by	  Mrs	  F	  Dymond	  
	  
Show	  Ponies	  
Champion	  –	  Mrs	  M	  Trevelyan	  –	  Barkway	  Moonflight	  ridden	  by	  Ruby	  Woodman	  
Reserve	  –	  Mrs	  D	  Alderson	  –	  Wycroft	  Passion	  Flower	  ridden	  by	  Isabella	  Alderson	  
	  
Show	  Hunter	  Ponies	  
Champion	  –	  Mrs	  S	  Lobb	  &	  Mrs	  F	  Dymond	  –	  Schumaker	  ridden	  by	  Abigail	  Dymond	  
Reserve	  –	  Mrs	  S	  Lobb	  &	  Mrs	  F	  Dymond	  –	  Rowquest	  Copper	  Rivers	  ridden	  by	  Victoria	  Dymond	  
	  
Retraining	  of	  Racehorses	  
Champion	  –	  Mrs	  Gill	  Bolt	  –	  Valentine	  Jak	  ridden	  by	  Donna	  Bamonte	  
Reserve	  –	  Miss	  L	  Hylands	  –	  Parkham	  Gent	  	  
	  
Pure,	  Anglo	  or	  Part-‐Bred	  Arab	  
Champion	  –	  Miss	  Abigail	  Mortimore	  –	  Xcelsior	  
Reserve	  –	  Miss	  Lisa	  Congdon	  –	  A	  V	  Versaces	  Chic	  
	  
Senior	  Horses	  
Champion	  –	  Mrs	  L	  Booth	  –	  Farriers	  New	  Flame	  
Reserve	  –	  H	  Rockliffe-‐King	  –	  Broadstone	  Danube	  
	  
Skewbald	  and	  Piebald	  Horse	  and	  Pony	  	  
Champion	  –	  Mrs	  Ann	  Rogers	  &	  April	  Dawe	  –	  Scallywag	  Scoundrel	  ridden	  by	  April	  Dawe	  
Reserve	  –	  Jayne	  Carne	  –	  Hawk	  
	  
Spotted	  Horse	  and	  Pony	  
Champion	  –	  Mrs	  Ronnie	  Jones	  –	  Broomells	  Sun	  Up	  
Reserve	  –	  Miss	  J	  Wingett	  –	  Cassablanca	  
	  
	  
	  



	  
	  
Mountain	  and	  Moorland	  
Champion	  –	  Mr	  J	  Jordan	  –	  Moortown	  Magic	  Wish	  ridden	  by	  Jack	  Jordan	  
Reserve	  –	  Mrs	  P	  Yearley	  –	  Maesmyach	  Contralto	  ridden	  by	  N	  Harrison	  
	  
Shetland	  Pony	  
Champion	  –	  A	  &	  C	  Blamey	  –	  Collytown	  Suki	  
Reserve	  –	  Mr	  &	  Mrs	  D	  Bowden	  –	  Lakehead	  Maibelline	  
	  
Open	  Driving	  Classes	  	  
Champion	  –	  Mr	  Roger	  Green	  –	  Lady	  Tara	  –	  driver	  Mr	  Brett	  Green	  
	  
	  
	  
Donkey	  Classes	  
Champion	  –	  Mr	  &	  Mrs	  Goddard	  –	  L’il	  Angels	  Kelly	  Green	  	  
Reserve	  –	  Mr	  &	  Mrs	  Goddard	  –	  L’il	  Angels	  Candyman	  
	  
	  
	  
Dog	  Classes	  
	  
Best	  in	  Show	  -‐	  Pedigree	  	  
Champion	  –	  Cynthia	  McCracken	  –	  Angel	  
Reserve	  –	  Rita	  Langman	  –	  Blue	  
	  
Best	  in	  Show	  -‐	  Novelty	  
Champion	  –	  Charlotte	  Frances	  –	  Copper	  
Reserve	  –	  Alision	  Lane	  -‐	  Indiana	  


