
2015	  JTR	  Class	  Awards	  
	  

Vintage	  
	  

1. David	  McMillan	  –	  TM	  Bright	  Singer	  –	  95.8	  
2. Chris	  O’Donnell	  –	  Niedzela	  –	  95.4	  
3. Barbara	  McMillan	  –	  Legendary	  Farrell	  –	  94.75	  
4. Lily	  Knupp	  –	  Cassie	  –	  94.55	  
5. Ayesha	  Hagerman	  –	  Denver	  Wrap	  –	  94.4	  

	  
Novice	  
	  

1. Nicole	  Cammuso	  –	  Diabolic	  –	  97.6	  
2. Marcy	  Gruchalak	  –	  Bust	  Her	  Bubble	  –	  96	  
3. LeeAnn	  Hamilton	  –	  Beer	  Run	  –	  90	  
4. Amy	  Shurina	  –	  Promise	  –	  84	  
5. Amanda	  Shaw	  –	  Abby	  –	  81	  

	  
Master	  Executive	  
	  

1. Glenda	  Comley	  –	  Rosie	  –	  96.1	  
2. Pete	  Leitza	  –	  CF	  Just	  Plain	  Rowdy	  –	  96.05	  
3. David	  McMillan	  –	  TM	  Bright	  Stinger	  –	  95.8	  
4. Richard	  Waterhouse	  –	  Promise	  Mea	  Victory	  –	  95.4	  
5. Carole	  Duffy	  –	  Clovers	  Cotton	  Candy	  –	  95.05	  

	  
Chief	  Executive	  
	  

1. Michelle	  Frye	  –	  Trace	  –	  97.1	  
2. Josie	  Shoemaker	  –	  Momma	  Mia	  –	  97	  
3. Donna	  Smith	  –	  96.55	  
4. Chris	  O’Donnell	  –	  Niedzela	  –	  95.4	  
5. Diana	  Hughes	  –	  Doc	  –	  94.35	  

	  
Executive	  
	  

1. James	  Jarosz	  –	  Bela	  –	  96	  
2. Pam	  Potts	  –	  95.8	  
3. Rebecca	  Chiprean	  –	  95.4	  
4. Lori	  Jarosz	  –	  RPM’s	  Neva	  Mia	  –	  95.2	  
5. Chevelle	  Miller	  –	  Moon’s	  Indian	  Rebel	  –	  94.45	  

	  
Senior,	  Senior	  	  
	  

1. Lisa	  Fryman	  –	  Teddy	  Bear	  –	  96.15	  
2. Jonelle	  Price	  –	  Hey	  What	  Ya	  Doin	  –	  95.1	  
3. Stacy	  Fetter	  –	  A	  Sign	  of	  Dragon	  –	  92.2	  
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Senior	  
	  

1. Nicole	  Cammuso	  –	  Diabolic	  –	  97.6	  
2. Danielle	  Anthony	  –	  Bill	  AND	  Shanna	  L.	  Williams	  –	  Mighty	  Blues	  Divine	  –	  96.6	  
3. Marcy	  Gruchalak	  –	  Bust	  Her	  Bubble	  -‐	  96	  
4. Marcy	  Gruchalak	  –	  Chance	  –	  95.9	  
5. Sarah	  A.	  Bronder	  –	  Skips	  Last	  Cowboy	  –	  95.5	  

	  
Junior	  
	  

1. Jordan	  Seidl	  –	  Lakota	  –	  91.65	  
2. Olivia	  Whiteman	  –	  Dusty	  –	  90	  
3. Marisa	  Ostrosky	  –	  Jet	  –	  86.7	  
4. Sarah	  Blinn	  –	  Felix	  –	  82.6	  

	  
Pee	  Wee	  
	  

1. Haylie	  Thomas	  –	  Elwood	  -‐	  95	  
2. Lily	  Knupp	  –	  Cassie	  –	  94.55	  
3. Emily	  Zdobinski	  –	  GS	  Material	  Girl	  –	  84.8	  
4. Sadie	  Greyshock	  –	  Silky’s	  Two	  Sweet	  –	  81.9	  

	  
Peanut	  	  
	  

1. LeAnna	  Fetter	  –	  Stormme	  –	  81	  
	  
Appaloosa	  
	  

1. Shanna	  L.	  Williams	  –	  Might	  Blues	  Divine	  –	  96.6	  
2. David	  McMillan	  –	  TM	  Bright	  Stinger	  –	  95.8	  
3. Barbara	  McMillan	  –	  Legendary	  Farrell	  –	  94.75	  

	  
All	  the	  Rest	  
	  

1. Nicole	  Cammuso	  –	  Diabolic	  –	  97.6	  
2. Carole	  Duffy	  –	  Clovers	  Cotton	  Candy	  –	  95.05	  
3. Katie	  Tarr	  –	  Mouse	  –	  94.1	  
4. Stacy	  Fetter	  –	  A	  Sign	  of	  Dragon	  –	  92.2	  
5. Chris	  Burton	  –	  90.3	  

	  
Gaited	  
	  

1. Donna	  Smith	  –	  Rocco	  –	  96.55	  
2. Chevelle	  Miller	  –	  Moon’s	  Indian	  Rebel	  –	  94.45	  
3. Sue	  Wolski	  –	  Wishbone	  –	  94.2	  
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4. Jodene	  Sandin	  –	  Ponderosa	  Beauty	  –	  89	  
5. Stacey	  Meckler	  –	  Tex	  –	  88.8	  

	  
Grade	  aged	  0-‐11	  
	  

1. Josie	  Shoemaker	  –	  Momma	  Mia	  –	  97	  
2. Lisa	  Fryman	  –	  Teddy	  Bear	  –	  96.15	  
3. Marcy	  Gruchalak	  –	  Chance	  –	  95.9	  
4. DJ	  Simoncic	  –	  Chance	  –	  92.1	  
5. Ryan	  A.	  Aughenbaugh	  –	  April	  –	  91.7	  

	  
Grade	  aged	  12-‐14	  
	  

1. Danielle	  Anthony	  –	  Bill	  –	  96.6	  
2. James	  Jarosz	  –	  Bela	  –	  96	  
3. Gale	  Leopold	  –	  Chloe	  –	  94.3	  
4. Beth	  Regan	  –	  King	  –	  92.9	  
5. Jordan	  Seidl	  –	  Lakota	  –	  91.65	  

	  
Grade	  aged	  15+	  
	  

1. Michelle	  Frye	  –	  Trace	  –	  97.1	  
2. Haylie	  Thomas	  –	  Elwood	  –	  95	  
3. Katie	  Katkowski	  –	  Canyon	  –	  93.8	  
4. Jessica	  Lally	  –	  Gabe	  –	  93.8	  
5. Olivia	  Whiteman	  –	  Dusty	  -‐	  90	  

	  
Paint	  
	  

1. Glenda	  Comley	  –	  Rosie	  –	  96.1	  
2. Marcy	  Gruchalak	  –	  Bust	  Her	  Bubble	  –	  96	  
3. Chris	  O’Donnell	  –	  Niedzela	  –	  95.4	  
4. Diana	  Hughes	  –	  Doc	  –	  94.35	  
5. Allison	  Ratay	  –	  Tequila	  –	  94.3	  

	  
Quarter	  Horse	  aged	  0-‐10	  
	  

1. Pete	  Leitza	  –	  CF	  Just	  Plain	  Rowdy	  –	  96.05	  
2. Pam	  Potts	  –	  Talkin	  In	  Circles-‐	  95.8	  
3. Jonelle	  Price	  –	  Hey	  What	  Ya	  Doin	  –	  95.1	  
4. Sadie	  Greyshock	  –	  Silky’s	  Two	  Sweet	  	  -‐	  81.9	  

	  
Quarter	  Horse	  aged	  11-‐19	  
	  

1. Sarah	  A	  Bronder	  –	  Skips	  Last	  Cowboy	  –	  95.5	  
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2. Richard	  Waterhouse	  –	  Promise	  Mea	  Victory	  –	  95.4	  
3. Alexandra	  Sieber	  –	  Classic	  Slyde	  –	  95.2	  
4. Marah	  Coleman	  –	  JV	  Miss	  Zips	  Bar	  –	  89.6	  
5. Sarah	  Blinn	  –	  Felix	  –	  82.6	  

	  
Quarter	  Horse	  aged	  20+	  
	  

1. Lilly	  Knupp	  –	  Cassie	  –	  94.55	  
2. Ayesha	  Hagerman	  –	  Denver	  Wrap	  –	  94.4	  
3. Christine	  Cafazzo	  –	  Justa	  Proud	  Eclipse	  –	  94	  
4. Louise	  Waterhouse	  –	  A	  Rare	  Rose	  –	  92.7	  
5. David	  Krumpe,	  Jr.	  –	  Justa	  Rare	  Dude	  –	  90.5	  

	  
Rocky	  Mountain	  Saddle	  Horse	  
	  

1. Rebecca	  Chiprean	  –	  Aspen	  –	  95.4	  
2. Lori	  Jarosz	  –	  RPM’s	  Neva	  Mia	  –	  95.2	  
3. Kathy	  Hoenstine	  –	  Mountaingait	  Don	  TA	  –	  87.6	  
4. Jesse	  Meckler	  –	  Heirloom	  Comco	  –	  85.9	  

	  
	  
	  
	  


