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I sidste nummer af F.T. Spaniel & Jæ-
ger gennemgik vi, med udgangspunkt 
i superavlshannen FTCh Clarburgh 
Art, de største avlsmatadorer der hav-
de været indenfor Springer Spaniels i 
nyere tid, nedenstående vil vi denne 
gang gøre nøjagtigt det samme  dog 
med Cocker Spaniels, og her tage ud-
gangspunkt i den mest anvendte og 
mest succesrige avlshan blandt Cock-
erne nogensinde, nemlig FTCh Dan-
derw Druid.

Som udgangspunkt er det vigtigt at gøre sig 
klart, at i England, når vi snakker om samlede 
antal stambogsføringer under Engelsk Ken-
nel kLub, er Cocker Spaniels en noget større 
race end Springer Spaniels, men dette skyl-
des udelukkende udstillingshundene, for når 
vi taler om de rene jagtlinier (FT Spaniels), 
så er Cockerne, nøjagtig som i Danmark, en 
væsentlig mindre race en Springerne.
Dog er det værd at bemærke, at både i Eng-
land og Danmark, oplever FT Cockerne i 
disse år en kæmpe fremgang med en nær-
mest eksplosiv efterspørgsel fra jægere som 
er blevet dybt forelskede i disse små energi-
bundter.
Man kan så spørge sig selv, hvorfor pludselig 
denne popularitet ?
Det klare svar må være en kvalitetsforbed-
ring rent jagtmæssigt, for Cockerne har vel 
aldrig været bedre end de er nu, og mange 
mener i dag, at de bedste Cockere er bedre 
end de bedste Springere. Det er en diskus-
sion som jeg, let og elegant, vil gå uden om i 
denne artikel, men det er ikke til diskussion, 
at FT Cockernes kvalitet er steget eksplosivt 
de senest 10 år.

Rent historisk har Cockerne af rene jagtaf-
stamninger levet en noget omtumlet tilvæ-
relse. I 1970’erne var racen som jagthund 
ved at uddø, men meget få og stædige op-
drættere i England, samlede stumperne op, 
og gennem en til tider meget snæver avl, fik 
man genoprettet racen som jagthund. Gen-
opretningen af Cockerne som jagthund, ske-
te næsten udelukkende på baggrund af en 
bestemt hund, nemlig tæven FTCh Speckle 
of Ardoon, som ført af legenden, Keith Er-
landson, vandt Engelsk Cocker Champions-
hip 3 år i træk (1971, 1972 og 1973. Det er 
værd at bemærke, at denne præstation (3 år 
i træk) aldrig siden er blevet udlignet eller 
overgået af andre Spaniels, hverken Cockere 
eller Springere. Det pudsige var, at Speckle-

aldrig direkte blev mor til nogen champion-
afkom, men hun viste sig at give nogle fanta-
stiske gener videre, som især kom til udtryk 
hos hendes børnebørn, og da man begyndte, 
at linieavle hårdt på Speckle, kom kvaliteten 
rigtig til udtryk. Dette skete hovedsagelig på 
kennel Wernffrwd, hvis stammor FTCh Gwi-
bernant Snake var et barnebarn til Speckle, 
og det er lige før man kan give findeløn, til 
den person, som i dag er ejer af en FTCh, 
hvis stamtavle ikke indholder Gwibernant 
Snake. 
I 1980’erne genskabte man Cockeren som 
jagthund. I 1990’erne vedligeholdte man 
kvaliteten for her i 2000’erne, at opleve en 
voldsom kvalitetsfremgang. 

Kigger man tilbage på avlen af Cockere 
for ligesom at finde baggrunden for denne 
kvalitetsfremgang, så forbavses man over, 
hvor tæt avlen har været, og især 1, faktisk 

2 kuld hvalpe har haft helt afgørende be-
tydning. Når jeg ligesom svæver mellem 1 
eller 2 kuld hvalpe, er det fordi, at hanhun-
den FTCh Maesydderwen Kestrel og tæven 
FTCH Wernffrwd Silk, havde 2 kuld hvalpe 
sammen, og det har rent historisk vist sig, 
at hvalpene fra disse 2 kuld hvalpe, i helt 
ekstrem grad ligger bag alle vore tophunde 
i dag. Hvor indflydelsesrige afkommene fra 
Kestrel/Silk parringerne har været bevidnes 
af, at alle Engelske Cocker Championship-
vindere siden 2002 (undtaget vinderen i 
2005) er resultatet af tæt linieavl på Kestrel/
Silk afkommene, og vores dages mest suc-
cesrige kenneler og førere har basis i hval-
pene fra disse 2 kuld. Det glæder både Ian 
Openshaw (Mallowdale), Will Clulee (Lar-
ford og Poolgreen), Simon Tyers (Timsgarry, 
Peter Jones (Maesydderwen).

Parringerne mellem Kestrel og Silk var fra 

De 2 parringer mellem FTCh Maesydderwen Kestrel (til ventre) og FTCh Wernffrwd Silk (til 
højre) er stort set hele baggrunden for Cockernes kvalitet i dag.
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starten tæt avl, idet disse 2 havde samme 
mor (FTCh Wernffrwd Melyngoch - datter 
af ovennævnte FTCh Gwibernant Snake), 
men at man så yderligere har avlet tæt på 
børnene af denne halvsøskende parring, gør 
kun det hele mere intenst.
Mange advarer, måske med rette, mod at 
lave for tæt avl, men netop Cockerne er be-
viset på det modsatte, for hvis de hunde du 
laver tæt avl på, er tophunde uden fejl, ja så 
kan det give fantastiske resultater, men det 
kræver så absolut indgående kendskab til 
avlen, og at lave tæt avl er absolut ikke noget 
man kan anbefale begyndere eller folk, som 
ikke har sat sig 100% ind i hundene som lig-
ger i ens hunds stamtavle.

Historien bag Cockerne viser også, at kvan-
titet og kvalitet nødvendigvis ikke følges ad, 
hvilket tydeligt fremgår af skemaet her på 
siden. Hvis man f.eks. tager Maesydderwen 
Kestrel, hvis betydning for avlen har været 
helt essentiel, så var han altså ”kun” far til 
374 hvalpe, hvoraf der kom 5 champion 
hvis man f.eks. sammenligner med Chyknell 
Gold Star, har Gold Star altså haft 3 gange så 
mange parringer, men har kun avlet halvt så 
mange champions.

FTCh Danderw Druid
Udgangspunktet for denne artikel er den mest 
succesrige avlshan nogensinde, og Druids 
succes og rekord aflæses ikke kun af, at han 
har haft flest parringer men han er også den 
hanhund, som har avlet flest Champions, og 
Druid er altså et af de sjældne eksemplar 
på, at kvantitet og kvalitet godt kan følges 
ad. Hvis vi sammenligner med f.eks. Mae-
sydderwen Kestrel, så blev 1,3% af Kestrels 
afkom champion, mens det tilsvarende tal 
for Druid p.t. er 1,5%. Modsat med Kestrel, 
hvor vi rent historisk kan se hvor stor indfly-
delse han har haft på Cockernes kvalitet, så 
er Druid’s evt. betydning, endnu for tidlig at  
lægge helt fast, men alle piler peger i rigtig 
retning, og antallet af championbørn efter 
Druid kan sagtens forøges endnu, da mange 
af hans afkom stadig føres på markprøver.

Druid selv blev født i 1999, og han er også 
resultatet af tæt linieavl på netop afkom ef-
ter Kestrel/Silk hvalpene, de 2 hanhunde 
og kuldsøskende FTCh Wernffrwd Siarl og 
FTCh Wernffrwd Dai Bach, der begge ligger 
som henholdsvis farfar og morfar til Druid.

Druid har haft en unik karriere, ikke kun 
som avlshund, men også på markprøver, 
hvor han allerede blev champion kun 16 
måneder gammel og kvalificerede sig til The 
Cocker Championship hele 6 år i træk, af-
sluttende med, at vinde i 2006. Inden da, 
havde han oplevet det sjældne, at 2 af hans 
børn havde vundet samme championship 
nemlig de 2 kuldsøskende FTCh Chyknell 
Megan (2003) og FTCh Chyknell Gold Star 
(2004). Druid er altså næsten uanset på 
hvilket spekter man vil måle ham unik, idet 
både kvalitet, stabilitet med ekstremt højt 
bund- og topniveau følges ad dette samti-
dig med, at han som avlshund evner, at give 

Avlshanner Cocker Spaniel født efter 1990 - 
afkom registreret i Den Engelske Kennel Klub
(pr. 01.08.13)

Hundens navn født Antal  Antal  Antal  

  kuld hvalpe champions

FTCh Danderw Druid 21.02.99  259 1367 20

FTCh Maesydderwen Scimitar 07.11.00 230 1107 13

FTCh Chyknell Gold Star 07.07.01 217 1088 2

FTCh Whaupley Reiver 21.05.00 173 796 1

FTCh Timsgarry Barlow 05.06.05 172 822 5

FTCh Timsgarry Simpson 11.04.03 146 730 3 

FTCh Dardnell Dealer 02.04.02 137 694 7

FTCh Sandford Black Mamba 22.07.97 136 699 3 

FTCh Mallowdale Rackatear 01.06.96 127 599 9

FTCh Argyll Warrior 07.06.02 110 552 9 

FTCh Gusty Silvan 02.08.98 105 548 0

FTCh Timsgarry Valtos 29.04.04 98 501 0

FTCh Orgest Yfwr 12.04.06 93 446 0 

FTCh Larford Cateran 31.05.95 90 434 3 

FTCh Maesydderwen Spartan 31.03.05 88 419 1

FTCh Maesydderwen Soloman 05.08.98 86 445 0

FTCh Mallowdale Zander 12.07.04 86 423 5 

FTCh Maesydderwen Sorcerer 16.05.00 83 359 2

FTCh Parkbreck Jefferson 22.03.91 82 423 4 

FTCh Maesydderwen Jackdaw 24.02.91 81 352 5

FTCh Mallowdale Gun 01.05.06 79 418 5 

FTCh Larford Evan 06.06.98 78 356 2 

FTCh Maesydderwen Kestrel 29.04.91 72 374 5 

FTCh Parkbreck Jake 22.03.91 69 395 4 

FTCh Wernffrwd Cymro Du 20.06.89 69 300 7

FTCh Mallowdale Ken of Winhocklin 01.02.08 64 322 2

Lulsley Jackson 15.05.03 58 289 1 

FTCh Birky Bog Bob 15.08.94 57 296 3

FTCh Argyll Chiefton 07.04.06 49 242 0

FTCh Brynmills Bracken 07.08.03 46 253 0

FTCh Wernffrwd Dai Bach 14.10.92 43 193 8

FTCh Glenugie’s Capella 01.04.07 40 206 0

FTCh Lockslane Archibald 06.07.07 40 191 0

FTCh Mallowdale Grand 01.05.06 34 187 2

FTCh Randalyn Black Knight 27.04.06 34 176 0
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sine egenskaber videre, og det er sådanne 
egenskaber der er grundlaget for, at man kan 
kaldes avlsmatador.

Men der er også andre hanhunde på listen, 
som må betegnes som avlsstjerner. Først og 
fremmest nr. 2 på listen, F.T.Ch. Maesydder-
wen Scimitar, som også har gjort det frem-
ragende, og han er også i aller højestre grad 
endnu et bevis på, tidligere omtalte Kest-
rel/Silks indflydelse. Scimitars mor er netop 
efter Kestrel/Silk, og da Scimitars far samti-
dig også er Maesydderwen Kestrel, taler vi 
om, at Scimitar er resultatet af hvad man må 
betegne som indavl. Man kan som tidligere 
nævnt, taler for og imod dette, men der kan 
ikke diskuteres, at Scimitar, rent avlsmæssigt 
har været en stor succes.

Man kan selv læse sig frem til hvilke han-
ner der har været succesrige avlshunde, men 
endnu engang, må man aldrig glemme tæ-
vernes indflydelse, for den har stadig enorm 
betydning, og hvilke betydning kan også ses, 
når vi kigger på hvilke tæver, som henholds-
vis Druid og Scimitar har parret.

Hvis vi tager Druid 20 championbørn, har 
de 7 været med en bestemt tæve, nemlig 
FTCh Chyknell Jessica og Druid yderligere 
13 championbørn er fordelt gennem parrin-
ger med ganske få supertæver.
Ved Scimitar ses samme tendens, idet 5 
championbørn ud af samlet 13, er alle efter 
parringer med supertæven, FTCh Priorsmea-
dow Dancer.

Nøjagtig som med Springerne, ses der ingen 
hanner (heller ikke Druid og Scimitar) som 
alene kan skabe superafkom - en supertæve 
er afgørende for afkommenes evt. succes, og 
det er bestemt værd at skrive sig bag øre-
ne, når man vælger hvalp. Både i England 
og Danmark er det typisk, at rigtig mange, 
vælger at købe hvalp efter en bestemt suc-
cesrig hanhund, og hvis man ser på mange 
af de hunde, f.eks. danskerne importerer fra 
England, så er de, som oftest resultatet af en 
populær hanhund parret med en ukendt og 
måske uafprøvet tæve, og selv om der mu-
ligvis, kan findes ganske få eksemplar på, 
at det har givet succes, så er det ikke vejen 
frem. Man kan selvfølgelig aldrig være sik-
ker, men hvis man vil begrænse muligheder-
ne for en nitte, så skal udgangspunktet være, 
at begge hvalpens forældre skal have bevist 
deres evner, gennem minimum en markprø-
vepræmiering.

At en bestemt hund har vist egne evner bety-
der, i nogle tilfælde ikke, at de evner at avle 
deres egenskaber videre, også uanset om den 
bestemte hanhund får gode tæver til parring. 
Dette må henføres til et af naturens luner, og 
hvis man skal tage eksemplar ud fra listen, 
har jeg nævnt bl.a. FTCh Chyknell Gold Star, 
som på trods af endog mange parringer, ikke 
rigtig har formået, at give sine supergener 
videre. Bemærkelsesværdigt er det også, at 
hanhunden FTCh Timsgarry Valtos, som selv 
vandt Cocker Championshippet i 2008 og 

Succesrige avlshanner som 
stadig har en avlskarriere 
foran sig.

FTCh Maesydderwen Scimitar

FTCh Argyll Warrior

FTCh Dardnell Dealer

Succesrige avlshanner hvis 
avlskarriere er forbi eller er 
tæt på at være forbi.

FTCh Mallowdale Gun

FTCh Mallowdale Zander

FTCh Timsgarry Barlow

FTCh Sandford Black Mamba FTCh Lockslane Archibald
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har haft hele 98 parringer resulterende i 501 
afkom, endnu ikke har formået, at blive far 
til blot 1 champion. Undskyldingen kan ikke 
være manglende tæve af kvalitet til parring, 
for hvis man vinder championshippet, så vil 
man pr. automatik få mange kvalitetstæver 
til parring, og selv om Valtos, rent alders-
mæssigt bestemt ikke er færdig som avlshan 
endnu, så er der altså gået 5 år siden han 
gik til tops, og det burde have resultateret 
i, at en eller flere af hans børn, var kommet 
frem.

Men Valtos er ikke eneste eksempel på dette, 
og man kan selv gennemgå listen og se, at 
der er adskillige hanhunde, som selv er ble-
vet champions og som er brugt rigtig meget, 
men som aldrig har givet afkom, som har 
formået at gøre sig gældende.

Fremtidens avlsstjerner
Listen indeholder også hanhunde, som i 
avlsmæssig forstand stadig er unge, men 
som måske ikke mere går på markprøver.
Nogle af disse har allerede lavet champion-
afkom og gode eksemplar på disse er: FTCh 
Mallowdale Gun, FTCh Timsgarry Barlow, 
FTCh Mallowdale Zander, FTCh Mallow-
dale Ken of Winhocklin og FTCh Mallow-
dale Grand. Allerede nu ligger disse godt 
til i statistikken og inden de er færdige som 
avlshanner, vil deres antal af championbørn 
sikkert være forøget yderligere.

Under fremtidens avlsstjerner bliver vi også 
nød til at nævne, nogle af de helt unge han-
hunde, som lige nu føres på markprøver i 
England, for den succes disse unge hanner 
oplever lige nu, vil helt sikkert bevirke, at de 
vil blive brugt kraftigt i avlen fremover.

Først og fremmest er der selvfølgelig den 
hanhund, som vandt Cocker Championship-
pet her i janur 2013, nemlig FTCh Moelfa-
mau Griffon, han vil uden tvivl, blive en af 
de mest benyttede hanhunde i årene frem-
efter. Men også en anden Will Clulee ejet 
hanhund ”FTCh Poolgreen Farlow Ben” vil 
være meget populær. 
Man må bestemt heller ikke glemme Ian 
Openshaw og de 2 unge hanner han p.t. fø-
rer frem, FTCh Tudorbriar Moonwarrior og 
FTCh Tiptopjack Dime. Selv om Ian ikke selv 
ejer disse 2, er de uden tvivl, allerede meget 
eftertragtede avlspartnere, hvilket de sikkert 
også vil være i årene fremover.
Hanhunden FTCh Gournaycourt Ginger er 
et andet godt bud, som en af fremtidens avls-
stjerner blandt Cockerne, men afgørende for 
dem alle er, at de får de gode tæve til par-
ring, for ellers kan ”kabalen” ikke gå op.

Fremtiden blive spændende at følge, især 
om Cockerne kan lægge yderligere til den 
meget høje kvalitet de lige nu er i besiddelse 
af eller om de igen falder i kvalitet. Jeg har 
her givet nogle eksemplar på hvilke retnin-
ger der indikere, man skal gå, for at bevare 
de kvaliteter vi lige nu kan glæde os over 
både på jagt og markprøver.

Nye markprøvestjerner som 
kan blive fremtidens 
avlsstjerner

FTCh Moelfamau Griffon

FTCh Poolgreen Farlow Ben

FTCh Tiptopjack Dime

FTCh Tudorbriar Moonwarrior

FTCh Gournaycourt Ginger

Skuffelser som avlshanner

FTCh Chyknell Gold Star

FTCh Whaupley Reiver


