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På de britiske øer er det almindeligt, at man 
tit ser lidt skævt til Irerne, og mange englæn-
dere ryster lidt på hovedet over Irernes lidt 
afslappede indstilling til mange ting, og 
mottoet “det vi ikke når i dag, når vi nok i 
morgen”, er virkelig noget Irerne har taget til 
sig. Mange, som f.eks. har overværet en Irsk 
Spanielmarkprøve eller andre arrangemen-
ter, har oplevet, at det godt kan være, at der i 
programmet var planlagt start f.eks. kl. 9.00, 
men som oftest bliver den både 9.30 eller 
10.00 inden man kommer igang, for der skal 
lige snakkes og hygges først.
Indenfor Spanielverdenen, har den af-
slappede livsform gjort,  at de Irske hun-
deførere, måske ses lidt ned på, af de en-
gelske ditto, men er der en Irsk hundefører, 
som man har respekt for i England, så er det 
netop Tim Crothers, som nu igennem 25 år 
har kunnet konkurrere på højeste plan, og 
nøjagtig, som her i Danmark, er Tim den Ir-
ske dommer, som har dømt mest i England, 
hvilket også gælder de engelske champion-
ships.

Begyndelsen
For Tim startede det hele i 1972, hvor han 
købte sin første Springer for 15 pund af en 
lokal jæger. Hunden var af blandet udstil-
lings- og jagtblod, og “Judy”, som hun hed, 
blev den første hund, som Tim prøvede at 
træne til jagt. Desværre blev Judy kørt ihjel 
af en bil, da hun var 3 år gammel, og Tim 
måtte derfor ud at købe en ny hvalp. 
Den nye hvalp (Kelly) var efter en af datidens 
avlsmatadorer, F.T.Ch. Golden Eye Jock, og 
Tim er den dag i dag, overbevist om, at netop 
Kelly, kunne have gjort sig gældende på 
markprøver, men på daværende tidspunkt, 
tænkte Tim slet ikke i de baner endnu.
Interessen for markprøver, begyndte først at 
blomstre i 1979, da Tim, som tilskuer, over-
værede det første Game Fair nogensinde i 
Nordirland, nemlig på Glandeboye Estate, 
hvor der samtidig blev afholdt en interna-
tional Working Test for Spaniels. 
Denne begivenhed gjorde, at Tim blev inter-
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esseret i at deltage i konkurrencer, og da han 
årene efter overværede flere markprøver, 
som tilskuer, blev han overbevist om, at han 
godt kunne gøre sig gældende.
Der skete dog ikke mere på denne front, før 
Tim, i 1985, tilfældig læste det engelske jagt-
blad “Shooting Time”, og her var annonceret 
et kuld hvalpe til salg efter den kendte han-
hund, F.T.Ch. Badgercourt Flint of Sealpin. 
Opdrætteren til kuldet var den kendte Keith 
Carter og hans “Cressett” Springere, og mo-
deren hed F.T.Ch. Cressett Velvet. Velvets far 
var F.T.Ch. Badgercourt Druid, så kuldet var 
ren linieavl på stammoderen på det berømte 
Badgercourt opdræt nemlig, Badgercourt 
Susan.
Tim kontaktede herefter Keith Carter, og 
købte en tæve fra dette kuld som hed Cres-
sett Claret of Birdrowe.

IR.F.T.Ch. Cressett Claret of Birdrowe
Claret blev født den 25. maj 1985, og blev 
ikke alene Tims første markprøvehund, men 

hun blev også stammor til hans Birdrowe 
Kennel .
At både Claret og Tims evner var i top, blev 
bevist allerede på den første working test, 
som parret deltog på, for den vandt de, og 
siden deltog parret på mange tests og mark-
prøver. 
Allerede her, begyndte Tim, hvad han også 
har gjort med sine efterfølgende hunde, at 
føre den samme hund, gennem mange år. 
Claret var meget succesfuld og blev Irsk Field 
Trial Champion, men hendes største succes 
var, da hun vandt det Irske Spaniel Champi-
onship i første forsøg. Claret og Tim, var også  
udtaget til “det irske landshold” 3 år i træk, 
hvor de deltog på den største working test 
på de britiske øer, nemlig den på CLA Game 
Fair, hvor parret endda opnåede, at blive in-
dividuelt bedste hund det ene år.

F.T.Ch. Cressett Melody of Birdrowe
Netop successen med Cressett Claret gjorde, 
at Tim i 1988, købte endnu en tæve hos Keith 

Normalt når vi portrætterer Spanielop-
dræt fra udlandet, er det næsten altid 
engelske opdræt, men denne gang vil 
vi se nærmere på et Nordirsk opdræt af 
Springer Spaniels. Mange vil måske sige: 
“At det var på tide”, for netop Birdrowe 
Springerne, er faktisk det mest vindende 
udenlandske opdræt i Danmark nogen-
sinde samtidig med, at manden bag ken-
nelen, Tim Crothers, er en af de uden-
landske dommere, som har dømt flest 
gange her i landet.

For at få den helt rette historie, har redak-
tionen, også denne gang, taget direkte 
kontakt til “the man behind”, og Tim har 
ligeledes været behjælpelig med mange 
af de viste billeder.

Tekst: Ole Geert Dam
Fotos: Tim Crothers og Ole Geert Dam
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Carter, og igen var F.T.Ch. Cressett Velvet, 
mor til hans nye hvalp, men denne gang var 
faderen en anden superhan, nemlig F.T.Ch. 
Windmillwood Shot.
Hvalpen fik navnet Cressett Melody of Bird-
rowe, og Melody blev faktisk endnu mere 
succesrig end Claret, og slog for alvor Tims 
navn fast, som Spanieltræner, omend han 
dengang, som nu, stadig er amatør, hvor 
Spaniels kun er hans hobby.
Også Melody vandt det Irske Spaniel Cham-
pionship i første forsøg og opnående yder-
ligere en 3 og 4. vinder her. 
Melody kvalificerede sig ligeledes til Engelsk 
Spaniel Championship 4 gange hvor hund 
opnåede 1 x 2. vinder og 3 x bestået.
Ialt blev Melody 1. vinder 14 gange i vin-
derklassen, hvilket kun understreger hendes 
meget succesrige karriere.

F.T.Ch. Birdowe Miss O’Lene
I 1988 besluttede Tim, at Cressett Claret 
skulle have sit første kuld hvalpe, hvorved 
han egentlig grundlagde kennel Birdrowe. 
Da han manglede erfaring ud i avlen, hen-
vendte han sig igen til Keith Carter. Keith 
havde på daværende tidspunkt en hanhund 
stående, som var efter hans egen engelsk 
championshipvindende tæve, F.T.Ch. Dan-
delion of Gwibernant. Hanhunden hed 
Cressett Tiny Seal, og Seal var ren linieavl 
på alle Keith Erlandsons berømt Gwibernant 
hunde, som også ligger bag Badgercourt 
opdrættet, og fra dette kuld beholdte Tim 
selv, den tæve, som indtil dato er hans mest 
berømte hund nogensinde.
Tæven Tim beholdte fra sit første kuld hvalpe 
var Birdrowe Miss O’Lene.
Miss O’Lene blev på alle områder en fantas-
tisk hund for Tim både som markprøvehund 
og avlstæve.
Miss O’lene havde en fremragende mark-
prøvekarriere, som faktisk først sluttede da 
hun som 10 årig, havde kvalificieret sig til 
Irsk Spaniels Championship for 8 gang, og 
her opnåede hun et bestået. Selv om Miss 
O’Lene har været utrolig succesrig og vun-
det mere end 20 vinderklassemarkprøver, 
har hun mærkelig nok aldrig vundet Irsk 
Championship, men haft et utal af andre 
placeringer. Hendes største præstation var 
nok, da hun blev 2. vinder på Engelsk Cham-
pionship og Tim siger selv, at Miss O’Lene er 
hans bedste all-round hund nogensinde.

Netop Miss O’Lene store og langvarige kar-
riere har måske også betydet en slags be-
grænsning for Tim, for han beholdte selvføl-
gelig selv flere hvalpe efter Miss O’Lene 
og flere af disse vandt da også markprøver 
i Irland, men alligevel skulle der gå næsten 
10 år fra Miss O’Lene stoppede sin mark-
prøvekarriere og til Tim igen gjorde sig be-
mærket på den store scene med sin næste 
champion.

F.T.Ch. Kidnais Saxon of Birdrowe
Mens Tim havde avlet videre på sin tævelinie 
besluttede han i 2005, at han ville have no-
get blodsfornyelse, og derfor købte han, fra 
England, en ny avlshan af meget kendte og 

Fra sidst i 1980’erne fra venstre Keith Erlandson med F.T.Ch. Cortman Lane og Tim Crothers 
med hans første succesrige tæve og stammoderen til Birdrowe Ir.F.T.Ch. Cressett Claret of 
Birdrowe

Fra Engelsk A.V. Championship 1991, fra 
venstre Tim Crothers med 2. vinder F.T.Ch. 
Cressett Melody of Birdrowe samt 1. vinder 
Ian Openshaw med F.T.Ch. Rytex Racine.

Berømte Birdrowe hunde, fra venstre Bird-
rowe Rosie, F.T.Ch. Cressett Melody of Bird-
rowe, Ir.F.T.Ch. Cressett Claret of Birdrowe 
og Int.F.T.Ch. Birdrowe Miss O’Lene.

Tim og hans til dato mest vindende hund Int.F.T.Ch. Birdrowe Miss O’Lene
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moderne linier, nemlig hanhunden Kidnais 
Saxon of Birdrowe. Saxon var efter superav-
lshannen over dem alle F.T.Ch. Clarburgh Art 
og en anden Ian Openshaw ført tæve F.T.Ch. 
Craighaar Classic.
Saxon blev i Tim dygtige hænder tidligt 
champion og deltog og kvalificerede sig 
flere år i træk på både Irsk og Engelsk Cham-
pionship. Den største triumf oplevede Saxon 
dog som avlshan, idet en datter efter ham, 
F.T.Ch. Flaxdale Hallie, i 2010, vandt det en-
gelske spaniel championship.
Denne sejr, har betydet, at Saxon i de seneste 
år er blevet en eftertragtet avlshund, ikke 
kun blandt andre, men så sandelig også hos 
Tim selv. Tim er nu nået til 6. generation af 
sin egen tævelinie, startende med Ir.F.T.Ch. 
Cressett Claret of Birdrowe, og det er netop 
denne 6. generation af tæver, som Saxon nu 
parrer, og det er disse hvalpe som skal tegne 
fremtiden på Kennel Birdrowe.

Succesrigt Birdrowe opdræt
Det er selvfølgelig ikke kun Tim selv, som 
har opnået succes med sit Birdrowe opdræt, 
men også andre, har købt hvalpe hos Tim, og 
opnået succes med disse.

Bl.a. er hanhunden Birdrowe Ryan blev 
champion i Irland i midten af 1990’erne, og 
i England, blev der ligeledes i 1990’erne ført 
en anden han til champion, nemlig Birdrowe 
Buzz of Bellever. Buzz blev pudsigt nok im-
porteret til Danmark efter han havde over-
stået sin markprøvekarriere, og Buzz nåede 
også at blive brugt en del i avlen her i Dan-
mark. Buzz var efter F.T.Ch. Birdrowe Miss 
O’Lene og F.T.Ch. Kenine Robb of Rytex. 
Buzz avlede dog aldrig championafkom.

Birdrowe hunde i Danmark.
Som jeg indledningsvis skrev har der, rent an-
talsmæssigt været få, men til gengæld enormt 
succesrige Birdrowe Springere i Danmark, 
og tæller man på 1. vindere på vinderklasse 
markprøver, har Birdrowe hundene opnået 
19 x 1. vinder, og dette antal matches kun 
af 1 dansk opdræt, nemlig Chaser, men der 
er ingen anden udenlandsk kennel, som har 
haft bare tilnærmelsesvis så stor succes som 
Tim Crothers Birdrowe kennel.
Foruden ovennævnte Birdrowe Buzz of Bel-
lever (som aldrig blev ført i Dk), har vi haft 
yderligere 3 importer fra Kennel Birdrowe 
her i Danmark, og især 2 af disse 3 importer 
har været umådelige succesrige her i DK.

Det hele startede i 1995, hvor Carsten 
Ovesen, havde bestilt en tæve hos Tim Crot-
hers. På samme tidspunkt var Frank Storgård 
(Kennel Brookmoor) på udkig efter en ny 
hanhund, og med Carstens hjælp, fandt 
man ud af, at man også kunne få en han-
hund til landet fra samme kuld, som Carsten 
havde bestilt sin tæve fra, og sådan blev det. 
I 1995 kom henholdsvis en brun/hvid han 
og en sort/hvid tæve til Danmark og de hed 
henholdsvis Birdrowe Shane og Birdrowe 
Shauna, og var efter F.T.Ch. Readhead Riley 
og F.T.Ch. Birdrowe Miss O’Lene.
Imidlertid skete der det mellem bestillingen 
af hvalpene og til de kom her til landet, at 
Carsten og Frank blev enige om at bytte, så-
dan, at Frank fik tæven og Carsten fik han-
hunden.
For at afslutte historien om hanhunden Bird-
rowe Shane, så solgte Carsten ham senere 
videre til Paul Anderson i Sverige, og her 
opnåede Shane stor succes, og blev Svensk 

DK.F.T.Ch. Birdrowe Shauna af Brookmoor. Den mest vindende Springer i Danmark no-
gensinde.

DK.F.T.Ch. Birdrowe Diamond af Flora. 9 x 1. vinder i vinderklassen samt årets mest vin-
dende marprøvehund i 2009 og 2010.

Svensk F.T.Ch. Birdrowe Shane, kuldbror til 
Birdrowe Shauna.

F.T.Ch. Kidnais Saxon of Birdrowe
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F.T.Ch. og blev samtidig far til adskillige kuld 
hvalp, som også klarede sig fornemt på de 
svenske markprøver.
I øvrigt har der været endnu en succesrig 
Birdrowe hund i Sverige, nemlig Birdrowe 
Sam, som i midten af 1990’erne opnåede 
championat på svenske markprøver.

Tilbage til Danmark, hvor Frank altså fik den 
sort/hvide tæve, Birdrowe Shauna af Brook-
moor, efter han i første omgang havde bestilt 
hanhunden fra samme kuld. 
Denne ændrede beslutning har Frank aldrig 
nogensinde fortrudt, for Shauna blev den 
helt store markprøvestjerne i Danmark, hvor 
hun satte en rekord som stadig holder i dag, 
idet hun blev 1. vinder hele 10 gange på 
vinderklasse markprøver i Danmark. Samti-
dig blev hun selvfølgelig DK.F.T.Ch., vandt 
markprøvemesterskabet i 1999 og blev 
årets mest vindende markprøvehund i 1999 
og 2000. Oven i denne enormt succesrige 
markprøvekarriere, blev Shauna samtidig 
stammor til Franks Brookmoor opdræt, og 
her blev hun også en stor succes, og Frank er 
i dag i gang med 5. generation efter Shauna, 
og vel at mærke 5. generation, som har givet 
champions i hver generation.

Efter Shaunas store succes skulle man tro, 
at danskerne herefter ville importere mæng-
der af hunde fra Kennel Birdrowe, men 
mærkeligt nok skete der ikke noget på den 
front før i 2006.
Netop i 2006 var Kaj Hjarl Petersen på det 
Irske Game Fair i Lisburn, og her gav Tim 
Crothers opvisning med flere af sine Sprin-
gere. Blandt Tims hunde var især en tæve, 
som Kaj faldt for, hun hed Birdrowe Hetty. 
Det meget pudsige er, at ser man på Hettys 
stamtavle så er hendes mormor en tæve som 
hed Birdrowe Magpie, og netop Magpie er 
faktisk kuldsøster til ovennævnte Birdrowe 
Shauna, og Tim havde altså bygget videre 
på nøjagtig samme tævelinie som Shauna 
indeholdt.
Efter, at Kaj havde snakket med Tim, bestilte 
han en hvalp efter Birdrowe Hetty, og i ef-
teråret 2006 kom tæven Birdrowe Diamond 
af Flora til Danmark, som 8 ugers hvalp. 
Diamond var efter Birdrowe Hetty og den 
kendte engelske avlshan F.T.Ch. Craighaar 
Boris.
Herefter var det nærmest som om, at den 
historie vi kendte fra Shauna nu gentog sig 
med Diamond, for hun blev også en kæmpe 
succes på markprøver, og tangerede næsten 
Shaunas rekord, idet hun vandt 9 vinder-
klasse markprøver i DK og samtidig blev hun 
årets mest vindende markprøvehund i både 
2009 og 2010.
Spørgmålet var, om ikke Diamond måske 
havde slået Shauna’s rekord, hvis det ikke 
var fordi, at der desværre skete den katastro-
fe, at Diamond døde i slutningen af decem-
ber 2010, af den sjældne sygdom Pyogranu-
lomatøs Syndrom. En katastrofe for Kaj, idet 
Diamond kun var 4 år, og kun havde haft et 
kuld hvalpe, som Kaj desværre ikke havde 
beholdt hvalp fra til sig selv.
Diamond resultater blev opnået på kun 2 

sæsoner, og man kan jo gætte alt det man 
vil, men det havde nok ikke været umuligt, 
om Diamond havde nået at slå Shauna’s 
rekorder her i Danmark, men fakta er altså, 
at de 2 mest vindende markprøvehunde 
nogensinde i Danmark, altså begge er op-
drættet på kennel Birdrowe.

For at gøre historien om Birdrowe hunde i 
Danmark færdig, blev der også importeret en 
kuldsøster til Diamond, hun hed Birdrowe 
Emeral af Fetch. Emeral er blevet 1. vinder i 
åben klasse samt 4. vinder og bestået i vin-
derklassen her i DK, men siden har vi ikke 
set mere til hende på markprøver.

Birdrowe opdrættet generelt
Når man taler med Tim er det meget be-
mærkelsesværdigt, at hans mål med sit op-
dræt ikke er at lave så mange champions 
som muligt, men der imod at bevare nogle 
helt generelle egenskaber han værdsætter og 
sætter meget højt. 
Tim mener kort og godt, at en Spaniel er    
skabt til at jage og finde vildt, han går ikke 
så meget op i stil, men lægger meget større 
vægt på effektiviteten, hvor hunden skal 
være hårdtgående og forstå at søge i forhold 

til vindretningen og, at den ligeledes er i be-
siddelse af “gunsence” (forstår at markere i 
den retning geværet peger). Det er den slags 
hunde der producerer mest vildt både før og 
efter skuddet.
Tim bryder sig ikke om mange af de mo-
derne markprøvehunde, der arbejder ens 
uanset hvilken vindretning de arbejder i, og 
han mener, at denne type Spaniels ikke find-
er vildt p.g.a. vildtfindende egenskaber, men 
udelukkende ved, at de forstyrrer terrænet. 
Det er vigtigt for Tim, at hund og fører fun-
gere som et team, hvilket han ikke mener de 
gør, hvis hunden er trænet gennem tvang.

Med Tims meget store danske succes som 
opdrætter, er der nok ingen tvivl om, at vi vil 
gense ham som dommer også fremover, og 
at Tim har erfaring med de danske hunde og 
vores prøver bevidnes af, at han allerede har 
været her 4 gange før, nemlig i 1998, 2005, 
2009 og 2012, og hver gang har vi lært ham 
at kende som en yderst behagelig og meget 
kompetent dommer.

Så må fremtiden vise om der evt. kommer 
flere importer fra Kennel Birdrowe. Med de-
res hidtidige succes, burde det næsten være 
en selvfølge.

Tim er stadig ivrig markprøvedeltager, her fra 2010 med F.T.Ch. Kidnais Saxon of Birdrowe.

Tim har et utal af gange repræsenteret Irland under Working Test landskampe på de store 
Game Fairs.
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