Portræt af Beggarbush Gundogs
Efter at have vundet The Cocker Championship 2 år i træk med sin supertæve, F.T.Ch. Heolybwlch Fatty, og herefter kåret til “Gundog-trainer of
the year 2012”, er der ingen tvivl om, at den mest omtalte hundetræner
i England p.t. er Ben Randall og hans Beggarbush Gundogs. Ethvert jagt/
hundeblad i England, med respekt for sig selv, har bragt portrætter af “the
man of the moment”, og det er derfor også helt naturligt, at vi, i F.T. Spaniel & Jæger, følger op på dette og fortæller baggrunden for, hvorfor Ben
Randall netop nu er på alles læber.

Personligt mødte jeg Ben Randall første
gang, da jeg, som tilskuer, overværede “The
Cocker Championship” i januar 2012 på
Conholt Estate i det sydlige England.
Vi alle var mødt op i god tid, og havde
parkeret vore biler på en tilstødende græsmark, hvorefter vi tilskuere, og næsten samtlige deltagere, var gået det sidste stykke til
mødestedet på selve Conholt Estate. Der
var rigtig mange mennesker samlet, og folk
nærmest stod som en kødrand spredt over
hele samlingstedet. Jeg stod helt bagerst,
for at fotografere samtlige deltagere, når de
skulle præsenteres på Paul French videoen.
Kort tid før det ofﬁcielle mødetidspunkt,
bemærkede jeg pludselig, at kødranden af
mennesker langsomt spredte sig for at give
plads til en helt ny 4-hjulstrækker, Landrover
Discovery - selvfølgelig med bagsæder - som
langsomt kom trillende gennem menneskemængden. Bilen blev parkeret helt oppe
hvor jeg stod, på en plads, der så ud til at
være særligt reserveret. Jeg blev hurtigt klar
over, at her kom vist en af de helt specielle
VIP personer. Ud af bilen steg Ben Randall,
han lignede en mand der var trådt direkte
ud af badet og han var samtidig iklædt det
nyeste, Musto jagttøj, der så ud som om, det
lige var hentet i butikken.
Hvilken entre, ingen tvivl om, at alle havde
bemærket den forsvarende mesters ankomst.
Efter sådan en entre, ville det være naturligt
at tro, at den succes, som Ben har oplevet
de sidste par år, er steget ham fuldstændig
til hovedet, men nej - lige det modsatte gør
sig faktisk gældende, for på trods af, at Ben
er på alles læber, har han bevaret en enorm

ydmyghed, og i stedet for at være arrogant,
virker han nærmest lidt genert, og næsten
selvudslettende, og selv da han, på 2. dagen
af championshippet, ﬁk konstateret, at han
og Fatty havde forsvaret titlen, og vundet for
2. år i træk, bevarede han denne ydmyghed
og taknemmelighed, hvor han havde mere
end svært ved at holde tårene tilbage.
Og det er netop disse egenskaber der er
medvirkende til, at han er en meget vellidt
person i alle kredse af Spaniel-verdenen. Det
er som om, at alle under ham denne succes,
i stedet for, hvad mange desværre tit vælger,
at misunde ham successen. Ben er således
et forbillede for, hvordan man helst ser “en
vinder” opfører sig.
Nu skal man heller ikke undervurdere Ben

Randall, for samtidig med, at han har bevaret
en stor ydmyghed, har han også forstået at
udnytte sin succes rent kommercielt, måske
endda i langt højere grad end tidligere succesrige spanielførere.
Bl.a. har han fået lavet en promotion DVD
omkring hans kennel “Beggarbush”, som
også omhandler hans boardingkennel, “The
Ledbury Lodge Kennel”, og han har ligeledes
formået at tiltrække sponsorer som Landrover, Musto jagttøj samt Skinners hundefoder
- sponsorer, som ﬁk lidt betalt igen med hans
entre på championshippet.
At Bens successer også har givet “klingende
mønt”, bevidnes endvidere af hans totalt
nyrenoverede kennelfaciliteter, som måske
har de fornemmeste kennel- og trænings-

Totalt nyrenoverede kennel faciliteter på the Ledbury Lodge.
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Man skal lede længe efter ﬂottere og bedre træningsfaciliteter end på Ledbury/Beggarbush
kennelen.
forhold overhovedet i England, hvor bl.a.
gulvvarme og videoovervågning af hele kennelen, er et af de tilbud, han giver folk som
skal have passet hund i ferierne, ligesom
en lille butik med salg af foder og diverse
remedier til hunde, er at ﬁnde på kennelen,
som er beliggende i Herefordshire i det
sydvestlige England. Kennelen er fuldtidsbeskæftigelse for Ben og hans kone, Nikki.
Deres 2 drenge, Joe og Jack er også meget
interesserede i hundene, men er endnu kun
8 og 6 år.
Starten
Ben er i dag 37 år og opvokset med jagt,
hvor bl.a. hans far var ivrig jæger, men Bens
interesse for især hunde og markprøver, ﬁk
han gennem sin onkel, som var professionel
hundetræner med Labradors som speciale.
Som teenager brugte Ben alle fridage og
ferier hos sin onkel, hvor han i forårs- og
sommermånederne kastede et utal af dummier, når hans onkel trænede hundene.
Om efteråret var han også med på jagt og
opsamlinger med hundene, og det var først
og fremmest af sin onkel, at Ben lærte hundetræningens kunst. Selvom dette foregik for
små 20 år siden, var Ben’s onkel, allerede
på daværende tidspunkt, på forkant med udviklingen, idet han var stor fan af træningsmetoder, som ikke gik ud på at underkue
hundene, men langt mere var baseret på
viden om hundenes tankegang og gennem
forståelsen heraf, at træne dem til samarbejde.
Alt imens Ben voksede op og etablerede sig
med kone og børn, boede han i Sydvestengland, nær byen Bristol, hvor han var ansat
som pedel på en skole, hvor hans kone samtidig var skolelærer.
Som årene gik, ﬁk Ben og hans kone, Nikki,
større og større lyst til at stå på egne ben,
hvor hundene var i centrum, og de ledte derfor længe efter en boarding Kennel de kunne
købe og overtage, for at gøre hundene til
hovedbeskæftigelsen.
De kiggede overalt i England, men kunne

ikke rigtigt ﬁnde et passende sted, indtil i
2009, hvor Ledbury kennelen blev annonceret til salg, og det der gjorde tilbudet ekstra attraktivt var, at det ikke lå langt fra deres
daværende bopæl.
Ben og Nikki slog meget hurtigt til og købte
stedet, og samtidig sagde de deres job op
for at hellige sig deres nye liv 100%, hvor
de skulle starte helt fra bunden. Ja Ben og
Nikki blev nærmest kastet ud i deres nye tilværelse, for på overtagelsesdagen, ﬁk de en
meget kort introduktion af de tidligere ejere,
og herefter overtog Randall parret en kennel,
som havde 30 ferierende hunde på besøg,
og der var derfor ikke andet at gøre end blot
komme i gang.
Det var jo en fremragende start at få, det at
overtage en fuldt booket boarding kennel,
men Ben ville jo også mere, idet en del af
hans fremtidige beskæftigelse, også skulle
dreje sig om, at træne andre folks hunde, og
denne del af hans beskæftigelse, ﬁk selvføl-

Starten på hele successen, vinder af The
English Cocker Champioinship januar 2011.

gelig et enorm “boost”, da han vandt The
Cocker Championship i januar 2011.
Sejren her betød selvfølgelig enorm omtale
af Ben og hans træningsmetoder, og hvem
ville ikke have trænet deres jagthund, af
manden, som netop havde vundet en af de
mest eftertragtede titler indenfor jagthundeverdenen i England.
Sejren og omtalen betød, at der nærmest
blev kø-dannelser udenfor Ledbury Kennelen, og successen blev så mærkbar, at Ben ﬁk
råd til, at udbygge og modernisere kennelen
yderligere, sådan, at The Ledbury Kennel i
dag fremstår som en af de mest moderne i
hele England, hvor der er booket hunde ind
til passing og træning langt ud i fremtiden.
Oven i denne succes, har sponsorerne også
haft travlt med at blive sammenkoblet med
en af de mest omtalte professionelle hundetrænere i England, og om nogen kan man
sige, at Ben lige nu nærmest vader i succes. Om muligt, er Ben blevet endnu mere
populær, idet han gjorde det utrolige, at
genvinde Cocker Championshippet her i
januar 2012, hvilket man skal helt tilbage
til 1970’erne for at se gentaget. Grunden er
derfor lagt til, at Ben også fremover vil være
en af de mest eftertragtede hundetrænere i
England, uanset hans fremtidige meritter, for
ingen kan tage fra ham, at han har vundet
The Cocker Championship 2 år i træk.
Hundene bag successen
Selv om Ben faktisk var opﬂasket med Labrador, gennem sin onkel, og da også har Labradors på sin kennel i dag, så fandt han hurtigt ud af, at det især var Spaniels, som var
hans favorithunde. I starten Springere, men
Cockerne kom også senere til.
Omverdenen begyndte første gang, at lægge
mærke til Ben, da han i midten af 2000’erne
stillede på markprøver med springertæven
Steadroc Setlands of Beggarbush.
Setlands var født den 19. april 2001, og
Ben’s valg af hende, skyldes, at netop i januar 2001, havde hanhunden, F.T.Ch. Steadroc
Sker vundet Det Engelske A.V. Spaniel Championship, efter en imponerende præstation.
Efter championshippet fandt Ben ud af, at
kennel Steadroc, havde valgt at gentage parringen som som havde skabt Sker (F.T.Ch.
Clarburgh Art - Chilview Ann Of Steadroc),
og han bestilte derfor straks en tævehvalp fra
dette kuld.
På det tidspunkt, hvor Ben ﬁk Setlands
som hvalp, kunne han ikke vide, at hendes
helbror, F.T.Ch. Steadroc Sker, udover at
være en fantastisk markprøverhund, også senere viste sig, at blive en fantastisk avlshan,
hvor han blev far til hele 17 F.T.Ch.. I øvrigt
har vi tidligere portrætteret netop Steadroc
Sker i disse spalter.
Ben’s tæve, var altså helsøster til Sker, men
der var 3 års forskel på dem, og hun viste sig
hurtigt, at være i besiddelse, af mange af de
samme egenskaber som Sker, og hun blev
Bens første F.T.Ch. og blev samtidig stammor
på Kennel Beggarbush, hvad angår Springer
Spaniels.
Tæver kan jo naturligt nok ikke nå at blive
mor til så mange hvalpe, som en hanhund
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Beggarbush Dash of Countryways
Beggarbush Larch of Cowarnecourt (er allerede blevet mor til en hund som i år har vundet en vinderklasse: Cowarnecourt Gaffer
Of Edgegrove)
Beggarbush Swift
Beggarbush Elen of Cowarnecourt
Da Setlands havde sit sidste kuld hvalpe så
sent som i 2010, kan antallet og både champions og ﬁeld trial vindere, sagtens nå at
blive udvidet de kommende år.
Cockerne
Ben har, som det kan ses overstående, haft
stor succes med sine Springere, men det er
jo først og fremmest Cockerne, der har givet
ham den enorme succes og anerkendelse.
F.T.Ch. Steadroc Setlands of Beggarbush,
stammor blandt Bens Springere.

F.T.Ch. Beggarbush Poppit, datter af Setlands.
kan blive far til, men på trods af, at Setlands
kun blev mor til 36 hvalpe, fordelt på 5 kuld
hvalpe, har hun vist sig at være en formidabel avlstæve, hvor hun har formået at producere tophunde i alle sine 5 kuld, som i øvrigt
har 4 forskellige hanner som far.
Setland er mor til 2 F.T.Ch. og det er:
F.T.Ch. Beggarbush Poppit (født 2007 - far
F.T.Ch. Craighaar Boris), som både er ejet og
ført af Ben selv, og som opnåede et “Bestået”
på championshippet i januar 2012.
Am.F.T.Ch. Beggarbush Clipper (far: F.T.Ch.
Cheweky Wolf), der som hvalp blevet solgt
til USA, hvor han har opnået enorm succes
og bl.a. vundet det Amerikanske Spanielmesterskab 2 gange, både i 2010 og 2011.
Ud over disse 2 champions er Setlands mor
til yderligere 6 markprøvevindere, hvor i
blandt ﬂere af hannerne, de senere år, har
været brugt endog meget i avlen i England.
Det er:
Beggarbush Taff Of Pantfarm
Beggarbush Boris

Det startede i 2006, da Ben købte en tævehvalp, Cheweky Housten of Beggarbush,
hos Mark Whitehouse. Housten var efter, de
2 i dag, meget succesrige avlshunde, F.T.Ch.
Mallowdale Zander og F.T.Ch. Dearnvalley Jade of Cheweky. I øvrigt er Housten
kuldsøster til en anden kendt og succesrig
Cocker, nemlig hanhunden F.T.Ch. Cheweky
Scholes, ført af Mark Whitehouse selv. Når
man ser på hvad henholdsvis Zander og
Jade har præsteret i avlen, var det ikke den
store overraskelse, at Housten, i Ben kyndige
hænder, hurtigt blev F.T.Ch., men Ben var
nok forblevet i ﬂokken blandt mange andre
dygtige trænere og førere i England, hvis det
ikke var fordi han tog den helt rigtige beslutning i 2008.
Ben var på udkig efter en ny Cockertæve,
og da han var meget tilfreds med Housten,
ønskede han nogenlunde samme afstamning, og det viste sig, at ejeren af F.T.Ch. Mallowdale Zander, Gareth Davies, som havde
kennelen “Heolybwlch” i Wales, skulle have
hvalpe med netop Zander og sin egen tæve
Dearnvalley Venus. Venus var selv F.T. vinder
og hun var samtidig kuldsøster til Houstens
mor, Jade, så meget tættere på kunne han
ikke komme.
Ben beskriver selv, at han meget hurtigt blev
klar over, at han i Fatty, havde fået noget helt
specielt, men omverdenen nåede faktisk ikke
at kende hende før championshippet i januar 2011, idet hun efter en sejr i åben klasse,
kun blev stillet på 2 vinderklasser i løbet af
en uge i december 2010. Begge prøver vandt
hun, hvorfor hun allerede var F.T.Ch. da hun
stillede på championshippet. Det var derfor
lidt af en sensation, at hun vandt The Cocker
Championship i januar 2011. Utroligt er
det også, at Fatty faktisk ikke blev stillet på
prøver igen, før championshippet i januar
2012, som hun så igen vandt, i øvrigt efter
et fantastisk 2. slip, som jeg var så heldig at
overvære fra første parket. Ekstra heldigt var
det, at jeg stod der, hvor Ben kom ud efter
sit slip, og han sagde straks, da han kom ud
blandt tilskuere, at dette slip med Fatty, var
det bedste han nogensinde havde haft med
nogle af sine hunde.
Alle i England taler nu om, at Ben igen vil
stille hende på championshippet her i jan-

F.T.Ch. Cheweky Housten of Beggarbush.

F.T.Ch. Heolybwlch Fatty
uar 2013, hvor han så håber, at tangere en
rekord med 3 vundne championships i træk,
som man skal helt tilbage til 1971-72-73,
hvor Keith Erlandson med tæven Speckle of
Ardoon, gjorde det, i øvrigt som den eneste
Spaniel hidtil.
Foruden Fatty’s præstation på det kommende
championship, bliver det også spændende
at følge hvad hun kan præstere i avlen. Fatty
har haft et kuld hvalpe i foråret 2011 med,
nu afdøde, F.T.Ch. Danderw Druid, og bl.a.
på You-tube er der lagt ﬁlm ud, hvor man
næsten ikke kan tro det man ser. Bl.a. viser
Ben her en tæve, Holly, som han selv har
beholdt fra dette kuld, og i en alder af kun
4 måneder kan han allerede dirigere med
hende som en voksen hund. Fattys opdrætter, Gareth Davies, har også hvalp fra dette
kuld, og han har også lagt videoer ud på nettet, hvor det nærmest virker som om, at disse
hvalpe kan gå på vandet. Ingen tvivl om, at
vi vil se en eller ﬂere fra dette kuld på markprøver i 2013.
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