
2015	  JTR	  Class	  Awards	  
	  

Vintage	  
	  

1. David	  McMillan	  –	  TM	  Bright	  Singer	  –	  97.9	  
2. Barbara	  McMillan	  –	  Legendary	  Farrell	  –	  97.2	  
3. Cheryl	  Jean	  Fox	  –	  Bear	  –	  95.9	  	  
4. Lily	  Elizabeth	  Knupp	  –	  Cassie	  –	  95	  	  
5. Claudia	  Lauffer	  –	  Buc	  –	  94.8	  	  

	  
Novice	  
	  

1. Nicole	  Cammuso	  –	  Diabolic	  –	  91.4	  
2. Marcy	  Gruchalak	  –	  Bust	  Her	  Bubble	  –	  90.1	  
3. Jackie	  Younkin	  –	  Zips	  Poco	  Blue	  Sky	  –	  78.9	  
4. Ashlie	  Stubrich	  –	  Patriot	  –	  76.5	  
5. Sarah	  Durik	  –	  Easter	  –	  70.3	  

	  
Master	  Executive	  
	  

1. David	  McMillan	  –	  TM	  Bright	  Singer	  –	  97.9	  
2. Barbara	  McMillan	  –	  Legendary	  Farrell	  –	  97.2	  
3. Pete	  Leitza	  –	  CF	  Just	  Plain	  Rowdy	  –	  94.2	  
4. Robert	  Miller	  –	  Kings	  Fantastic	  Touch	  –	  91.8	  
5. Louise	  Waterhouse	  –	  Sparks	  Golden	  Nugget	  –	  84.8	  

	  
Chief	  Executive	  
	  

1. Cheryl	  Jean	  Fox	  –	  Bear	  –	  95.9	  
2. Jayne	  Blair	  Lott	  –	  95.35	  
3. Claidia	  Lauffer	  –	  Buc	  –	  94.8	  
4. Beth	  Weaver	  –	  Lil’	  Bit	  –	  94.7	  
5. Gale	  Leopold	  –	  93.8	  

	  
Executive	  
	  

1. Lori	  Jarosz	  –	  RPM’s	  Neva	  Mia	  –	  97.3	  
2. Kate	  Tarr	  –	  Ellwood	  –	  95.6	  
3. Jean	  Crofutt	  –	  Popcorn	  –	  95.5	  
4. Jim	  Jarosz	  –	  Bela	  –	  94.5	  
5. Jody	  Meyer	  –	  Shawn	  –	  94.4	  

	  
Senior,	  Senior	  	  
	  

1. Lisa	  Fryman	  –	  Teddy	  Bear	  –	  88.6	  
2. DeAnn	  Sloan	  –	  Mylarkeys	  Jewel	  –	  86.4	  
3. Stacy	  Fetter	  –	  A	  Sign	  of	  Dragon	  –	  80.7	  
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Senior	  
	  

1. Shanna	  L.	  Williams	  –	  Might	  Blues	  Divine	  –	  95	  
2. Leighanne	  Cahill	  –	  Cookie	  –	  94	  
3. Raeanna	  Conte	  –	  92.7	  
4. Sarah	  Dailey	  –	  Stormy	  –	  91.7	  
5. DJ	  Simoncic	  –	  Chance	  –	  91.6	  

	  
Junior	  
	  

1. Olivia	  C.	  Whiteman	  –	  Niedziela	  –	  86.7	  
	  

Pee	  Wee	  
	  

1. Lily	  Elizabeth	  Knupp	  –	  Cassie	  –	  95	  
2. Jessa	  Pontier	  –	  Wembley	  –	  87.7	  
3. CJ	  Waterhouse	  –	  A	  Rare	  Rose	  –	  82.4	  
4. Emily	  Zdobinski	  –	  Sammy	  Girl	  –	  73.7	  

	  
Peanut	  	  
	  

1. Elizabeth	  Stubrich	  –	  Zack	  –	  91.6	  
2. Ayla	  Glynn	  –	  Lilly	  –	  77.6	  

	  
Arab/Half-‐Arab	  	  
	  

1. Norene	  Glynn	  –	  Shaka	  –	  93.7	  
2. Emily	  Zdobinski	  –	  Sammy	  Girl	  –	  73.7	  
3. Rheinhold	  R.	  Schmitt	  –	  Dancer	  –	  67.3	  

	  
Appaloosa	  
	  

1. David	  McMillan	  –	  TM	  Bright	  Singer	  –	  97.9	  
2. Barbara	  McMillan	  –	  Legendary	  Farrel	  –	  97.2	  
3. Shanna	  L.	  Williams	  –	  Might	  Blues	  Divine	  –	  95	  
4. Carl	  Hindman	  –	  Ella	  –	  87.8	  
5. Michele	  Dulemba	  –	  JD	  Hawk	  Dream	  Star	  –	  86.3	  

	  
All	  the	  Rest	  
	  

1. Jody	  Meyer	  –	  Shawn	  –	  94.4	  
2. Nicole	  Cammuso	  –	  Diabolic	  –	  91.4	  
3. Jessa	  Pontier	  –	  Wembley	  –	  87.7	  
4. Stacy	  Fetter	  –	  A	  Sign	  of	  Dragon	  –	  80.7	  
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Gaited	  
	  

1. Lori	  Jarosz	  –	  RPM’S	  Neva	  Mia	  –	  97.3	  
2. Chevelle	  Miller	  –	  Moon’s	  Indian	  Rebel	  –	  86.4	  
3. Max	  Rocket	  –	  Miss	  Kitty	  –	  69.9	  
4. Karen	  Lindley	  –	  Caleb	  –	  50.8	  

	  
Grade	  aged	  0-‐11	  
	  

1. Jim	  Jarosz	  –	  Bela	  –	  94.5	  
2. Leighanne	  Cahill	  –	  Cookie	  –	  94	  
3. Sarah	  Dailey	  –	  Stormy	  –	  91.7	  
4. DJ	  Simoncic	  –	  Chance	  –	  1.6	  
5. Lisa	  Fryman	  –	  Teddy	  Bear	  –	  88.6	  

	  
Grade	  aged	  12+	  	  
	  

1. Kate	  Tarr	  –	  Ellwood	  –	  95.6	  
2. Jean	  Crofutt	  –	  Popcorn	  –	  95.5	  
3. Claudia	  Lauffer	  –	  Buc	  –	  94.8	  
4. Beth	  Weaver	  –	  Lil’	  Bit	  –	  94.7	  
5. Gale	  Leopold	  –	  Chloe	  –	  93.8	  

	  
Pony	  
	  

1. Terri	  Paskan	  –	  NS	  Double	  Nugget	  –	  92.8	  
2. Donna	  Smith	  –	  Rocco	  –	  92.5	  
3. Elizabeth	  Stubrich	  –	  Zack	  –	  91.6	  
4. Ayla	  Glynn	  –	  Lilly	  –	  77.6	  

	  
Paint	  
	  

1. Jayne	  Bair	  Lott	  –	  Koda	  –	  95.35	  
2. Robert	  Miller	  –	  Kings	  Fantastic	  Touch	  –	  91.8	  
3. Chris	  O’Donnell	  –	  Flashy	  Moon	  ‘N	  Roper	  –	  91.4	  
4. Marcy	  Gruchalak	  –	  Bust	  Her	  Bubble	  –	  90.1	  
5. Olivia	  C.	  Whiteman	  –	  Niedziela	  –	  86.7	  

	  
Quarter	  Horse	  aged	  0-‐16	  
	  

1. Pete	  Leitza	  –	  CF	  Just	  Plain	  Rowdy	  –	  94.2	  
2. Debby	  Thir	  –	  Doc’s	  Boomer	  Pine	  –	  90.3	  
3. Kassie	  Jo	  Wolfe	  –	  Triple	  Doc	  Diamond	  –	  87	  
4. DeAnn	  Sloan	  –	  Mylarkey’s	  Jewel	  –	  86.4	  
5. Louise	  Waterhouse	  –	  Sparks	  Golden	  Nugget	  –	  84.8	  
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Quarter	  Horse	  aged	  17+	  
	  

1. Cheryl	  Jean	  Fox	  –	  Bear	  –	  95.9	  
2. Lily	  Elizabeth	  Knupp	  –	  Cassie	  –	  95	  
3. Tracey	  Wolford	  –	  Barcee	  Zipper	  –	  93.1	  
4. Christine	  Cafazzo	  –	  Justa	  Proud	  Eclipse	  –	  92.2	  
5. Richard	  Waterhouse	  –	  Promise	  Mea	  Victory	  –	  82.7	  

	  
	  


