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Da jeg kontaktede Eddie, for at få ham til at 
fortælle lidt om sig selv, og sine hunde, var 
hans kommentar, at han ikke kunne forstå, 
hvorfor han var så interessant, at der skulle 
skrives en artikel, for han var jo kun en helt 
almindelig amatør, hvis hobby var at gå på 
jagt og markprøver med sine hunde. 
Men selvfølgelig er Eddie interessant, for 
det er kun meget få, som indenfor de sid-
ste 12 år, har trænet og ført 4 Springere og 
4 Cockere til championat, har opdrættet 5 
F.T.Ch., har vundet Irsk A.V. Champion-
ship, Engelsk Cocker Championship og som 
yderligere har 2 x 2. vinder på Engelsk A.V. 
Champion og 1 x 2. vinder på Engelsk Cock-
er Championship + et nærmest utal af andre 
placeringer. 
Det var dog også kun Eddie’s typiske skotske 
lune humor, som stillede spørgsmåltegn, for 
selvfølgelig ville han gerne medvirke til ar-
tiklen.

Starten
Eddie er skotte, og han fik næsten jagten og 
hundene ind med modermælken, idet hans 
far var herregårdsskytte, hvorfor Eddie har 
gået på jagt lige siden han kunne gå.
Da Eddie blev 15 år, fik han sin egen hund, 
men den og flere andre hunde, blev i de ef-
terfølgende år udelukkende brugt som jagt-
hunde.
Det var igennem læsning i det engelske jagt-
magasin “Shooting Times”, at Eddie begynd-
te at fatte interesse for at gå på prøver, og 
dette bevirkede, at han i første omgang, ind-
meldte sig, i nogle af de lokale hundeklub-
ber, for der igennem, at kunne deltage på 
deres prøver, både Working Tests og mark-
prøver. 
Under deltagelse på arrangementer hos 
disse skotske klubber, mødte Eddie en per-
son, som skulle få helt afgørende betydning 
for hans senere markprøvekarriere. Personen 
var, nu afdøde, Ben Adamson, og Ben var på 
daværende tidspunkt en meget respekteret 
og anerkendt markprøvemand og opdrætter 
af Spaniels, hvor han bl.a. sidst 1970’erne 
havde ført Springeren, F.T.Ch. Quarrybrae 
Mark til championat. Ben var desuden ejer 

af kennelnavnet “Broomfield”.
Ben lærte Eddie alt om markprøver og for-
talte ham også hvordan han skulle træne 
sine hunde for at kunne deltage på mark-
prøver.
Dette bevirkede, at Eddie debuterede på 
markprøver i september 1988, dog uden 
succes. Eddie’s deltagelse på de første mark-
prøver, lærte ham dog, at den hund han, på 
daværende tidspunkt, gik med, ikke var god 
nok, hvorfor han købte en ny, og med denne 
nye hund vandt han sin første åben klasse 
markprøve (novice) i 1990.
Det var dog ikke før i slutningen af 1990’erne, 
at Eddie for alvor fik succes, og hans første 
F.T.Ch. blev Cocker hannen, F.T.Ch. Jenoren 
Dougal, opdrættet af en anden meget kendt 
skotte, Eion Robertson.

Springerne
Men Eddie ønskede også at få succes med 
Springere og dette bevirkede, at han i 1996, 

købte Springertæven Broomfield Bonnet, 
som hvalp. Bonnet var faktisk fra det sidste 
kuld hvalpe, som tidligere omtalte Ben Ad-
amson, nåede at opdrætte, og i respekt, og 
for at ære Ben Adamson, overtog Eddie, kort 
tid efter, kennelnavnet Broomfield. Det bety-
der, at alle Broomfield hunde født i 1996, og 
før er opdrættet af Ben Adamson, mens dem 
som er født efter 1997, alle er opdrættet af 
Eddie Scott.

Broomfield Bonnet blev Eddie’s næste store 
succes, idet hun blev F.T.Ch. og vandt Irsk 
Spaniel Championship i 2000. I øvrigt var 
kuldet med Bonnet en stor succes, idet en 
anden tæve fra dette kuld, Broomfield Pleat, 
også blev F.T.Ch., dog med Will Leonard, 
som ejer/fører. Selvsamme Pleat, blev iøvrigt 
stammor, til Will’s kendte “Kennel Clanick-
er”. Pleat blev bl.a. mor til en kendt han-
hund her i Danmark, nemlig markprøvemes-
ter 2006, DK.F.T.Ch. Clanicker Freewind af 
Brookmoor.

Men tilbage til Eddie Scott. Broomfield Bon-
nets store succes, gjorde, at Eddie også be-
gyndte at få interesse for at opdrætte hvalpe, 
og med Bonnet som stammor til sine Spring-
ere, videreførte han Broomfield navnet.

Eddie fortæller selv, at hans debut som op-
drætter bestemt ikke var nogen succes, for 
han gjorde nøjagtig ligesom mange andre, 
nemlig at parre Bonnet med tidens mest po-
pulære hanhunde, uden på noget tidspunkt 
at sætte sig ind i stamtavler eller tage hensyn 
til, om den valgte hanhunds stamtavle nu 
også passede til Bonnet.
Selv om Eddie beholdte flere hvalpe fra Bon-
nets første kuld, fandt han dog hurtigt ud af, 
at disse hvalpe slet ikke havde deres mor 
kvalitet.
Fra Bonnets 2. kuld født i 2001, kom der dog 
en F.T.Ch., nemlig hanhunden Broomfield 
Satyr, som dog ikke blev ejet og ført af Ed-
die, men af Mr Robertson.

Selvom Bonnet selv var en fremragende 
tæve, så betød resultaterne af hendes 2 første 
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Efter et enkelt blads pause, genoptager vi portrætserien om-
kring kendte britiske kenneler, både hundene og personen bag.
Også denne gang vil vi portrættere et opdræt/person som har 
haft stor succes indenfor de sidste 15 år, og det er succes både 
med Springere og Cockere.
For at få den helt rigtige og sande historie bag successen, har 
undertegnede igen taget direkte kontakt til “The man behind”, 
nemlig Eddie Scott, og her følger historien bag Broomfield Gun-
dogs.

Portræt af 
Broomfield Gundogs
/Eddie Scott

Til højre i billedet Eddie Scott med sin stam-
tæve, F.T.Ch. Broomfield Bonnet.
Til venstre ses kuldsøsteren til Bonnet, 
F.T.Ch. Broomfield Pleat med sin ejer/fører 
Will Leonard.
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kuld hvalpe, at Eddie begyndte at studere og 
sætte sig ind i stamtavler, og på den  bag-
grund fandt han ud af, at det vigtigste i avlen 
er og bliver tævelinierne, og herfra beslut-
tede Eddie, at han fremover udelukkende 
ville bruge hanhunde, som var i besiddelse 
af fremragende tævelinier, og det uanset om 
den pågældende hanhund selv var cham-
pion eller måske endda slet ikke markprøve-
præmieret.

På den baggrund valgte Eddie, i 2003 at parre 
Bonnet med den ukendte hanhund Clock-
burn Cosmos, og fra dette kuld beholdte han 
tæven Broomfield Sunbeam. Resultatet ude-
blev ikke, idet Sunbeam hurtigt blev Eddie 
anden F.T.Ch. indenfor Springerne.

I 2004 brugte Eddie samme opskrift, og han 
parrede Bonnet med den Irske hanhund, 
F.T.Ch. Anahoe Dusty, som også havde en 
fremragende moderlinie. Igen gav det resul-
tat, for Eddie beholdte selv fra dette kuld, 
Broomfield Rosie. Eddie betegner selv, Rosie, 
som sin absolut bedste hund til dato, og hun 
blev da også meget hurtigt champion, og har 
i øvrigt haft en fremragende markprøvekar-
riere, hvor hun bl.a. både i 2008 og 2012 
(næsten 8 år gammel) blev 2. vinder på En-
gelsk A.V. Championship, ligesom hun blev 
4. vinder i 2009. På det Irske Championship 
blev hun 3. vinder. 

Broomfield Bonnet, nåede altså at blive mor 
til 3 F.T.Ch. fordelt på 4 kuld hvalpe, men 
Eddie er overbevist om, at havde han sat sig 
ind i avlsproblematikken noget tidligere, var 
dette resultat blevet forøget.

F.T.Ch. Broomfield Sunbeam

F.T.Ch. Broomfield Rosie

Eddie har for vane, at føre sine hunde i mange 
sæsoner, så generationen efter Broomfield 
Sunbeam og Broomfield Rosie er først lige 
begyndt. 
Sunbeam havde et kuld hvalpe i 2008, og 
igen brugte Eddie en lidt ukendt hanhund 
med en fremragende moderlinie, nemlig 
Buccleuch Drummer. Drummer’s mor er 
således dobbelt championshipvinder Int.
F.T.Ch. Annickview Breeze, og er bl.a. også 
mor til Championshipvinder 2010 F.T.Ch. 
Buccleuch Jazz. 
Igen gav denne parring succes, idet Eddie 
selv beholdte tæven, Broomfield Rosetta, 
som meget hurtig blev champion og ligeledes 
opnåede et bestået på Engelsk Champion-
ship 2010.

Der er nok ingen tvivl om, at vi i årene frem-
over til se Eddie komme frem med afkom 
efter hans ynglingshund, Broomfield Rosie. 
Rosie har dog kun haft et kuld hvalpe hidtil, 
og det var i 2010, hvor hun blev parret med 
en anden søn efter Int.F.T.Ch. Annickview 
Breeze, nemlig F.T.Ch. Buccleuch Pepper. 
Der kan ikke være tvivl om, at Eddie selv har 
beholdt hvalpe fra dette kuld.

Cockerne
Som tidligere nævnt var Eddie første cham-
pion, Cockerhannen F.T.Ch. Jenoren Dougal, 
som han førte gennem mange sæsoner, og 
Dougal var en hanhund som stort set aldrig 
fejlede, og derved, som oftest, altid var “i 
pengene”.
Dette bevirkede selvfølgelig, at Dougal 
havde flere tæver til parring, og her bl.a. 
tæven Norleigh Carron i 2001. 
Fra dette kuld tog Eddie en parringshvalp, 
som var tæven Willowbee Wren.

Willowbee Wren blev Eddie’s næste Cocker 
F.T.Ch., og højdepunktet nåede parret i 2005, 
hvor de, meget overraskende, vandt Det En-
gelske Cocker Championship, og faktisk først 
her opnåede titlen. 
Wren blev efterfølgende ført både på Cocker 
Championship i 2006 og 2007, hvor hun 
sluttede med en 4. vinder.
Kort tid efter blev Wren solgt til USA, og hvis 
rygtet, i England, taler sandt, fik Eddie flere 
hundredetusinde for hende.

Eddie har aldrig gjort meget ud af Cocker 
avlen, men han lavede dog et kuld hvalpe 
på Wren i foråret 2005. Far til dette kuld var 
Championshipvinder 2006, F.T.Ch. Danderw 
Druid. En kendt hvalp er blevet ført frem fra 
dette kuld, dog ikke af Eddie, idet Broom-
field Silk of Roydedge blev F.T.Ch. ejet af Ni-
gel Partiss og ført af Wendy Openshaw.
Mærkelig nok, har Eddie næsten altid sat-

Eddie Scott og F.T.Ch. Willowbee Wren efter de vandt The English Cocker Championship 
2005

Eddie (nr. 2 fra venstre) med hans første 
champion, cockerhannen F.T.Ch. Jenoren 
Dougal.
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set på hanhunde blandt sine Cockere, hvor 
imod han med sine Springere altid har ført 
tæver.

I 2003 købte Eddie således en Cocker han-
hvalp, Kingcott Del, af Richard Claydon, og 
netop Del blev Eddie’s næste Cocker F.T.Ch., 
og han blev ført på markprøver helt frem til 
2008. Udover sin championtitel opnåede 
Del også flotte resultater på Cocker Champi-
onshippet, idet han blev 2. vinder i 2006 og 
fik bestået både i 2007 og 2008.

I de senere år har Eddie ført endnu en Coc-
ker frem, og det er igen en hanhvalp, som 
han også købte udefra, nemlig Glenugies 
Capella (F.T.Ch. Mallowdale Grand - F.T.Ch. 
Mallowdale Ria), og med ham opnåede Ed-
die championat her i 2011, og deltog med 
samme på Cocker Championship 2010 og 
2012, begge gange dog uden parret blev 
placeret.
Hvis Eddie følger sin hidtidige procedure, vil 
han føre Capella nogle år endnu, og vel først 
slutte med ham, når han har en ny på vej.

Nøjagtig som med Jon Bailey, som vi por-
trætterede i blad 1/2012, er Eddie Scott i 
Spanielverdenen, fordi han synes det er 
rigtig sjovt. Eddie har aldrig haft som mål, at 
lave så mange champions som overhovedet 
muligt, nej han nyder sine hunde, og elsker 
at føre dem på markprøver i adskillige år. 
Eddie fortæller selv, at han elsker hårdt-
gående hunde der er i besiddelse af naturlige 
vildtfindende egenskaber (forståelse for at 
arbejde med vinden) og samtidig har alle Ed-
die’s hunde altid været kendetegnede ved, at 
være utrolig gennemtrænede, uden på no-
gen måde at være trykkede af deres træning. 
Netop det, at en Spaniel udstråler glæde og 
lyst er noget helt essentielt for racen.

Dommergerning og fremtiden
Eddie har været panel A dommer i adskillige 
år, og han er meget respekteret som sådan, og 
han har dømt både Irske og Engelske Cham-
pionship, ligesom han også har dømt Svensk 
Mesterskab og i 2006 havde vi fornøjelsen af 
ham som dommer på vort Mesterskab, hvor 
han dømte sammen med sin gode ven Eion 
Robertson.

Der er ingen tvivl om, at vi vil se Eddie på 
markprøver mange år fremover, både som 
deltager og dommer, og lur mig, om ikke 
hans store mål for fremtiden, er at vinde det 
mesterskab han endnu mangler i samlingen, 
nemlig The English A.V. Spaniel Champion-
ship. Indenfor de sidste 5 år er han blevet 2. 
vinder 2 gange og 4. vinder 1 gang. 

F.T.Ch. Willowbee Wren

F.T.Ch. Kingcott Del

Fra Cocker Championship januar 2012, Ed-
die med hans sidst førte Cockerhan, F.T.Ch. 
Glenugies Capella.
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