Berømte avlslinier
Annickview/Buccleuch
opdrættet

Enhver der interesserer sig for Spaniels og blot følger en
lille smule med i hvad der foregår på de britiske øer, kan
nikke genkendende til navnet David Lisett. Vi har også i
disse spalter bragt mængder af artikler om hans kolosale
successer startende i 2001, hvor David debuterede på The
A.V. Spaniel Championship.
Der kan ikke herske blot den mindste tvivl om, at David
er en fremragende hundetræner, men han havde jo aldrig
opnået sine successer, hvis det ikke var for hundene, og
vi vil denne gange prøve at kigge lidt bag facaden, for at
ﬁnde ud af, hvilke hunde og ikke mindst hvilke afstamninger der ligger bag alle disse fremragende resultater.

Tekst: Ole Geert Dam
Fotos: Buccleuch og Paul Andersson
Gennem en annonce i den lokale avis købte
David sin første Springer Spaniel tilbage
i 1993. At dette ikke er den bedste fremgangsmåde, måtte David også erkende, og
selv om han havde et kuld hvalpe på Judy
(som hun hed), og også beholdte en tævehvalp herfra, som hed Pip, så fandt David
hurtigt ud af, at ville han noget med Spaniels, blev han nød til at satse på afstamninger, hvor både tæve og hanlinien bestod
af tophunde.
Dette bevirkede, at David i 1996 købte
tæven Rytex Ricicles (kaldet Meg) hos Ian
Openshaw.
Rytex Ricicles (Meg) var ud af meget kendt
afstamning, idet hendes far var den berømte
avlsmatador F.T.Ch. Kenine Robb of Rytex
og hendes mor var F.T.Ch. Debbie Harry.
David debuterede på markprøver i 1997,
hvor Meg, kun 16 måneder gammel, deltog
på en åben klasse markprøve, og hvilken debut, for parret blev nemlig 1. vinder.
Herefter blev Meg ført kraftigt i vinderklassen, og selv om hun opnåede adskillige vinderplaceringer, blev hun aldrig 1. vinder.
David havde imidlertid store ambitioner, og
dette bevirkede, at han i 1998 købte yderligere 2 tæver fra berømte kenneler, nemlig
Edwardiana Tweed og Toonarmy Top-Tip.
Disse 3 tæver, Rytex Ricicles, Edwardiana
Tweed og Toonarmy Top-Tip er alle 3 grundstammen i Davids succes gennem de sidste
10 år, og det er disse 3 tæver som ligger som
baggrund for hele hans opdræt. Et opdræt
som indtil januar 2004, hed “Annickview”
og som efter, at han blev ansat på Quensberry Estate, Buccleuch kennelen som professionel hundemand, i januar 2004, gik over
til kennelnavnet “Buccleuch”.
Vi vil efterfølgende beskrive, hvad disse 3
stamtæver har opnået både gennem egne
præmieringer men også rent avlsmæssigt.

Rytex
Ricicles
Ricicles var
som nævnt
efter F.T.Ch.
Kenine Robb
of Rytex og
F.T.Ch. Debbie Harry, og
som den eneste af Davids 3 stamtæver, blev
hun aldrig
champion,
og hun vandt aldrig en vinderklassemarkprøve, men hun har fået stor betydning for
Davids videre succes.
I 2001 skulle Ricicles have et kuld hvalpe,
og for David, var det naturligt at bruge hanhunden, som, netop, i januar måned 2001,
havde vundet det engelske A.V. Championship. Det var hanhunden F.T.Ch. Steadroc
Sker, som vi portrætterede i sidste nr. af F.T.
Spaniel & Jæger.
Parringer var ren linieavl på F.T.Ch. Kenine
Robb of Rytex, idet Robb var far til Ricicles
og han var samtidig farfar til Sker. Robb
var kendt for at avle meget stilfulde hunde,
hvor moderlinierne på både Ricicles og
Sker havde baggrund i meget hårdtgående
hunde.
I juli måned 2001 fødte Ricicles 11 hvalpe,
og fra dette kuld, beholdte David selv en
tæve som han kaldte Annickview Anna.
Annickview Anna blev den første meget succesfulde hund, som David selv havde opdrættet og førte, og hun blev allerede champion 2 år gammel. Siden sit championat har
Anna haft en fantastisk karriere, hvor hun
vandt Engelsk A.V. Spaniel Championship
i 2004, og opnåede et bestået på samme i
både 2006 og 2009.
Irsk Spaniel Championship vandt hun i

2005, blev 2. vinder i 2007 og 3. vinder
både i 2003 og 2004.
Anna afsluttede sin fantastiske markprøvekarriere på engelsk championship i januar
2009, hvor hun knapt 8 år gammel stadig
kunne gøre sig gældende.
Anna har i det hele taget været en superhund
for David, for hendes fantastiske markprøvekarriere har hun fulgt op med, også at være
en fantastisk avlstæve.
Til om med sæsonen 2010 er Anna blevet
mor til hele 4 F.T.Ch. endda med 3 forskellige hanner som fædre. Det er
Buccleuch Amber (far: F.T.Ch. Moonreed
Flush)
Buccleuch Isla (far: F.T.Ch. Craighaar Boris)
Buccleuch Ivy of Whitehope (far: F.T.Ch.
Craighaar Boris)
Buccleuch Onyx (far: F.T.Ch. Maesyderone
Markettrader).
Her har David selv ført Isla og Onyx til
championat, hvorimod Amber og Ivy er ejet
og ført af andre.
Det er i øvrigt værd at bemærke, at vi her i
Danmark har en kuldsøster til Onyx, nemlig
Buccleuch Ophelia af Nykilde, som allerede
i sin første markprøvesæson her i Danmark
er blevet 1. vinder i vinderklassen, ejet og
ført af Jens Olsen.
Det kan være der kommer ﬂere champions
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Rytex Ricicles linien

David selv satser på i sin fremtidige avl.

Edwardiana Tweed linien

Tweed blev, som nævnt, født i 1998, opdrættet af John Edwards, som ejer den
berømte Edwardiana kennel i Wales. Et opdræt vi øvrigt tidligere har portrætteret her
i bladet.
Tweed’s forældre var 2 andre markante avlshunde nemlig hanhunden F.T.Ch. Laganmill
Malvern og superavlstæven F.T.Ch. Toonarmy Torrent (mor til 7 F.T.Ch.).
Tweed vandt sin første vinderklasse markprøve i 2000, og kvaliﬁcerede sig dermed til
championshippet i januar 2001, som både
var debut for David og Tweed. Parret blev
her sensationelt 2. vinder, kun slået af et
andet debutantpar, nemlig Steadroc Sker og
Chris Taylor.
Herefter havde Tweed en fremragende markprøvekarriere, der selvfølgelig gjorde hende
til F.T.Ch., men hun vandt også Irsk Spaniel
Championship i 2003, og Tweed var rigtig
manges favorit i begyndelsen af 2000’erne.
F.T.Ch. Annickview Anna - datter af Rytex
Ricicles.

F.T.Ch. Buccleuch Isla - datter af Annickview
Anna.

F.T.Ch. Buccleuch Onyx - datter af Annickview Anna.
efter Anna, idet “O-kuldet” med Onyx og
Ophelia er født i 2008, hvorfor de endnu er
unge.
Ligeledes kan vi på nuværende ikke fortælle
hvordan Anna’s børn og dermed Ricicles
børnebørn avler, idet de stadig er så unge,
at deres afkom endnu ikke er set på markprøver, men mon ikke David selv vil videreføre denne linie.
Edwardiana Tweed
Uden at ville forklejne Davids 2 andre stamtæver, kan der ikke herske tvivl om, at Tweed
er superstjernen blandt Davids 3 stamtæver.
Dette er gældende både som markprøvehund og avlstæve, og det er da også tydeligt,
at det først og fremmest er Tweed’s linier, som

Var Tweed en markant tæve i markprøvesammenhæng, så har hendes avlskarriere
nærmest gjort hende til en legende.
Hun er blevet mor til 3 F.T.Ch. fra 2 forskellige kuld ligesom hun yderligere er mor til
en F.T. vinder. Dette er:
F.T.Ch. Annickview Breeze (far F.T.Ch. Clarburgh Art).
F.T.Ch. Annickview Challenger (far F.T.Ch.
Millshadow Aster)
F.T.Ch. Annickview Carina (far F.T.Ch. Millshadow Aster)
F.T.Winner Buccleuch Heaven (far Edwardiana Rob)
Her har David selv ført Breeze og Challenger mens Carina og Heaven er ejet og ført af
andre.
Det var ikke antallet af champions, som
gjorde Tweed til en legende, for her har ﬂere
andre tæver overgået hende, men det, at
hun blev mor til tæven F.T.Ch. Annickview
Breeze, har gjort hende berømt.
F.T.Ch. Annickview Breeze har, med David
som fører, haft en helt fantastisk markprøvekarriere, som næsten er uden sidestykke.
Når vi taler Engelsk A.V. Spaniel Championship har Breeze følgende præmieringer:
1. vinder i 2005 og 2007
Bestået i 2006
Når vi taler om Irsk Spaniel Championship
har hun opnået følgende:
1. vinder i 2007
2. vinder i 2004 og 2006.
Breeze har altså vunder Engelsk Championship 2 gange, Irsk Championship 1 gang + 2
gange, hvor hun er blevet nr. 2. Flottere kan
det næsten ikke gøres.
Breeze har været en helt enestående hund i
markprøvesammenhæng, og hun er om nogen superstjernen i David Lisett’s ellers fantastiske karriere indtil videre.
Har Breeze’s markprøvekarriere været enestående, så har hun fulgt disse resultater op
med også at være en enestående avlstæve.
Breeze er med markprøvesæsonen 2010

F.T.Ch. Edwardiana Tweed.

F.T.Ch. Annickview Breeze - datter af Edwardiana Tweed.

F.T.Ch. Annickview Challenger - datter af Edwardiana Tweed.
blevet mor til 4 markante F.T.Ch., og hvad
der understreger hendes fremragende avlsegenskaber er, at disse 4 champions er med
4 forskellige hanhunde som far.
De 4 F.T.Ch. er:
F.T.Ch. Buccleuch Jazz (far F.T.Ch Glynvilla
Grifﬁn)
F.T.Ch. Buccleuch Dawn by Freecrow (far
F.T.Ch. Cheweky Wolf)
F.T.Ch. Buccleuch Lexie (far F.T.Ch.
Craighaar Boris)
F.T.Ch. Buccleuch Pepper (far Int.F.T.Ch.
Hattonswood Broc).
Jazz, Lexie og Pepper er alle ført af David,
mens Dawn er ejet og ført af en anden.
Stjernen blandt Breeze’s championbørn er inF.T. Spaniel & Jæger marts 2011 13
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Edwardiana Tweed linien
fortsat

F.T.Ch. Buccleuch Jazz - datter af F.T.Ch. Annickview Breeze - 3. generation af championshipvindere.

F.T.Ch. Buccleuch Lexie - datter af F.T.Ch.
Annickview Breeze

F.T.Ch. Buccleuch Pepper - søn af F.T.Ch. Annickview Breeze
dtil videre F.T.Ch. Buccleuch Jazz, som gentog sin mors suces ved at vinde det Engelske
A.V. Championship i 2010. Jazz havde en
fantastisk start på sin markprøvekarriere, idet
hun blev champion efter kun 3 markprøver.
Hun vandt sin første åben klasse markprøve,
og kvaliﬁcerede sig derved til vinderklassen,
og i vinderklassen vandt hun ligeledes de 2
første markprøver hun deltog på. Bedre kan
det simpelthen ikke gøres.
Dawn er 2 gange blevet vinderplaceret på
Engelsk Championship, senest her i januar
2011, hvor hun blev 4. vinder, men allerede
i 2009, blev hun 3. vinder.
Bemærkelsesværdig er også F.T.Ch. Buccleuch Pepper, som er den eneste hanhund
blandt Davids mange markprøvestjerner.
Pepper er kun 2 år, og han blev F.T.Ch.
allerede i sin første markprøvesæson her i
2010, så der er sikkert mere i vente fra hans
side, og allerede nu, er han en af de mest
benyttede avlshanner i England, og for at
understrege hans status som avlshan, har

Buccleuch kennelen, netop lavet en promotion video med ham, og for interesserede,
kan denne ses hvis man går ind på hjemmesiden: www.youtube.com og søger efter
Buccleuch Pepper.

Toonarmy Top-Tip linien

At rækken af championbørn efter Breeze sikkert endnu ikke er slut, bevidnes af, at Breeze
havde sit sidste kuld hvalpe i 2009, hvor hun
blev parret med hanhunden F.T.Ch. Edwardiana Rob. Børn fra dette kuld vil formodentlig
blive ført i kommende sæson ligesom kuldet
hvor Pepper var i, endnu er så unge, at der
kan være ﬂere champions på vej her fra.
Der er nok ingen tvivl om, at Davids avlslinie
startende med Edwardiana Tweed, efterfulgt
af Anninckview Breeze vil blive videreført
når David begynder at føre afkom efter Buccleuch Jazz, for mon ikke det er hans mål at
lave 4. generation af championshipvindere.
Toonarmy Top-Tip
er den 3. af Davids stamtæver, og nøjagtig
som med Edwardiana Tweed blev hun købt
i 1998. Top-Tip var opdrættet af den kendte
Peter Richardson, som er manden bag Toonarmy kennelen, som er beliggende omkring
Newcastle i det nordlige England.
Top-Tip var også efter 2 markante markprøve- og avlshunde, nemlig hanhunden
Int.F.T.Ch. Trawsgoed Lad of Caldyview og
tæven F.T.Ch. Megstone Bell in Toonarmy.
Toonarmy Top-Tip blev Davids anden
F.T.Ch., og hun havde også en succesrig
markprøvekarriere, hvor hun bl.a. blev 2.
vinder på engelsk championship 2004, kun
slået af F.T.Ch. Annickview Anna.
Toonarmy Top-Tip har formodentlig aldrig
været David’s ynglingshund, for hun havde
en rimelig kort markprøvekarriere, hvor
David i stedet satsede på Tweed, Anna og
Breeze.
Top-Tip har dog også vist sit værd som avlstæve, og hun blev i 2004 parret med F.T.Ch.
Steadroc Sker, og her beholdte David selv
tæven, Buccleuch Charm.
Som alle andre hunde David har ført, blev
Charm også hurtigt F.T.Ch. og hun understregede Davids unikke præstation på Irsk Spaniel Championship i 2007, hvor Breeze blev
1. vinder, Anna blev 2. vinder og Charm,
som blev 3. vinder.
Vi har dog endnu ikke set, at David har ført
afkom efter Buccleuch Charm, så indtil det
modsatte er bevist, kunne det se ud som om,
at ´David udelukkende satser på avlslinierne
efter Rytex Ricicles og Edwardiana Tweed.
En enkelt, helt uden for nummer
Meget bemærkelsesværdigt er det, at midt
imellem alle David’s successer med at føre
og avle på hunde efter sine 3 stamtæver, så
indkøbte han i midten af 2000’erne en tæve
udefra, nemlig Edwardiana Terrasway.
Terrasway var igen efter 2 kendte avlshunde,
nemlig hanhunden F.T.Ch. Knockmany
Jumbo og superavlstæven F.T.Ch. Toonarmy
Torrent. Terrasway var igen opdrættet af John

F.T.Ch. Toonarmy Top-Tip

F.T.Ch. Buccleuch Charm - datter af F.T.Ch.
Toonarmy Top-Tip.
Edwards, og hun blev også hurtigt F.T.Ch.
med David som fører.
Hvad årsagen var til, at David købte Terrasway er for mig ukendt, for hun var ingen
fornyelse af de blodlinier, som David havde
i forvejen, og selv om Terrasway har haft
hvalpe på Buccleuch, har David ikke selv
ført nogle frem efter hende, så vi må gå ud
fra, at det p.t. er en avlstæve, som David ikke
selv satser på i fremtiden.

F.T.Ch. Edwardiana Terrasway.
Andre racer
Nu har vi gennemgået David Lisett’s fantastiske succesrige Springer Spaniels, men midt
i begejstringer over disse, må vi heller ikke
glemme, at David i samme periode har ført
både en Labrador og en Cocker Spaniel frem
til championat.
Labradortæven Buccleuch Opal, hvis moderlinie kan registreres helt tilbage til de
første Buccleuch hunde i 1830, førte David
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til F.T.Ch. i 2008 og Cockertæven Buccleuch
Athena har David også trænet og ført til
championat, ligesom hun blev 2. vinder på
Cocker Championship 2009.
David hører endvidere til de meget få, som
indenfor samme sæson har kvaliﬁceret
hunde til de 3 største championships i England, nemlig IGL Retriever Championship,
The English Cocker Spaniel Championship
og The English A.V. Spaniel Championship.
Et fantastisk årti
Om nogen, har David bevist, hvad det vil
sige at satse på gode tævelinier. Der er ingen
tvivl om, at David også har brugt nogle af de
mest kendte avlshanner, men hvad der understreger sine 3 stamtævers fantastiske succes er, at siden Davids debut på A.V. Spaniel
Championship i januar 2001 og frem til og
med sæsonen 2010 har David og hans opdræt på disse 10 år, opnået følgende samlede resultater.
David har selv trænet og ført:
12 Springer Spaniel til F.T.Ch.
1 Cocker Spaniel til F.T.Ch
1 Labrador til F.T.Ch.
Yderligere har Davids avlslinie produceret 4
F.T.Ch. som alle er ført og trænet af andre.
På Engelsk A.V. Championship har David og
hans hunde opnået:
4 x 1. vinder med 3 forskellige hunde
2 x 2. vinder med 2 forskellige hunde
1 x 3. vinder
1 x 4. vinder
På Irsk Spaniel Championship har David og
hans hunde opnået
3 x 1. vinder med 3 forskellige hunde
3 x 2. vinder med 2 forskellige hunde
3 x 3. vinder med 2 forskellige hunde
Vi taler her om helt enestående resultater,
og når vi tænker, at David p.t. kun er ved
3. generation af sine tævelinier samtidig
med han selv kun er 41 år, og at hans
træningsmuligheder er ubegrænsede, så tør
jeg godt spå om, at det næste årti, om muligt, måske vil blive domineret endnu mere
af David og hans Buccleuch hunde. Grundlaget er i hvert fald lagt.

Buccleuch hunde i Danmark
Buccleuch hvalpe er selvfølgelig blevet ekstremt populærer i England, og det har selvfølgelig også påvirket importerne her til landet,
og vi har da også allerede nogle hunde som
er importeret her til landet fra Buccleuch.
Jeg har allerede nævnt Buccleuch Ophelia
af Nykilde (kuldsøster til Buccleuch Onyx),
som har vundet en vinderklasse markprøve
her i landet.
Af andre markprøvepræmierede danskejede
Buccleuch hunde kan nævnes:
Buccleuch Impact af Chaser (kuldbror til
F.T.Ch. Buccleuch Isla) har opnået 2. vinder
på åben klasse markprøve og er blevet far til
nogle kuld hvalpe her i DK.
Buccleuch Jack af Brookmoor (kuldbror til
F.T.Ch. Buccleuch Jazz) har opnået bestået
på åben klasse markprøve, og er samtidig
blevet far til nogle kuld hvalpe her i DK.
Buccleuch Quadrant af Lang’s (F.T.Ch. Clarburgh Art - F.T.Ch. Edwardiana Terrasway)
har opnået 1. vinder på åben klasse markprøve.
Buccleuch Pharaoh af Fuglevig (kuldbror
til F.T.Ch. Buccleuch Pepper) har opnået
bestået på åben klasse markprøve.
Ud over disse markprøvepræmierede hunde,
kan også nævnes hanhunden Buccleuch
Navigator af Lowﬂyer (F.T.Ch. Clarburgh Art
- F.T.Ch. Toonarmy Top-Tip), som ikke er ført
på markprøve i DK, men som er blevet far til
et par kuld hvalpe.
Ligeledes er jeg bekendt med ﬂere Buccleuch importer her i 2010, som selvfølgelig
ikke er ført her i DK endnu p.g.a. deres unge
alder.
Der kan overhovedet ikke herske nogen tvivl
om, at vi i årene fremover, vil se ﬂere og ﬂere
Buccleuch hunde på de danske markprøver,
og mon ikke ﬂere af dem, også vil sætte deres præg på den danske avl. Det ville være
unaturligt andet, når man påtænker hvilket
enorm succes linierne har haft i England.
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