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Richard Preest er ikke, som flere andre suc-
cesrige Spanieltrænere i England, professionel 
hundemand, men er til daglig ansat som chef-
gartner på det store gods ”Badminton”, som er 
beliggende i det sydlige Gloucestershire (det 
sydvestlige område af England tæt på grænsen 
til Wales), ca. en halv times kørsel nordøst for 
byen Bristol. Badminton Estate er ejet af her-
tugen og hertuginden af Beaufort og godset er 
verdensberømt for især 2 ting. De har en 
af verdens bedste baner til militaryridning 
(terrænridning med forhindringer) og så er 
sportsgrenen badminton faktisk opfundet 
på godset tilbage i 1863, og sportsgrenen har 
derfor fået navn efter godset. The Badminton 
Estate har også et stort jagtvæsen, hvor der 
foruden klapjagter også afholdes flere mark-
prøver for bl.a. Spaniels. Godset er også kendt 
for sit meget flotte have og parkanlæg, hvor der 
i sommerhalvåret er rundvisning for turister, 
og netop have- og parkanlægget har Richard 
Preest hovedansvaret for.

I Richards 
barndomshjem havde 

man ikke hund 
og gik ikke på jagt

Et andet punkt der skiller Richard Preest ud 
fra flokken er, at han ikke er opvokset med jagt 
og hunde, snarere tvært i mod, for i Richards 

Fra nybegynder 
til topopdrætter og 

Championshipvinder 
på 10 år

Årets engelske Cocker Championshipvinder, Richard Preest har 
haft en kometagtig karriere indenfor den engelske Spanielverden 
kulminerende med sin sejr i januar 2016 med Cockerhannen af 
eget opdræt, FTCh Centrewalk Sweep. 
På den baggrund vil vi nedenstående portrættere ”The man of 
the moment”.

Tekst og fotos: Ole Geert Dam

barndomshjem havde 
man ikke hund og gik 
ikke på jagt. Richard 
er derfor ret sent 
kommet ind i jagt- og 
hundeverdenen, og 
det var først efter han 
blev gift med Suzie, 
at han fik sin første 
hund. En såkaldt 
udstillingscocker der 
hed Bonnie. Bonnie 
døde dog af et hjer-
teanfald allerede da 
hun var 6 år, og derfor 
skyndte Richard og 
Suzie at købe en ny på anbefaling af Richards 
chef, hertuginden af Beufort. Hun havde en be-
kendt, som havde en 9 måneders Cocker han af 
FT blod, som han ønskede at sælge. Hundens 
navn var Storm, og da han var af ren Working 
blod (FT), besluttede Richard, at han ville træ-
ne Storm til det han var avlet til, nemlig jagt.
Richard var dog helt på bar bund omkring 
træningen og derfor købte han videoen ”Basic 
Training for a Working Cocker Spaniel”. Video-
en var med de 2 kendte brødre Mark og Carl 
Colclough. Richard fortæller selv, at han har 
set denne video mindst en million gange, og 
Storm blev trænet efter anvisningerne i video-
en, og blev, iflg. Richard selv, faktisk trænet op 
til en god standard. Den gode træning af Storm 
betød faktisk, at Richard og Storm begyndte 
at hjælpe til på jagterne på Badminton Estate 
- hvor de fungerede både som apportør og 
driver. 

Katastrofen skete dog, idet Richard måtte aflive 
Storm, allerede 4 år gammel, fordi han havde 
fået adskillige cancerknuder som ikke kunne 
helbredes. Richard siger selv, at det var den 
værste dag i hans liv.
Richard købte derfor straks sin næste Cocker 
en lemon/hvid han, som hed Sky. Sky blev 
trænet efter samme principper som Storm og 
inden længe, kunne Skye og Richard deltage på 
jagterne på Badminton.
I oktober 2003 fortalte Suzie (Richards kone), 
at nu ville hun også have sin egen hund, og 
samtidig viste Suzie en avisannonce til Richard, 
hvor der stod: Blue/roan Cocker Spaniel tæve 
på 2,5 år af rent working blod til salg for 100 
pund. Hundens kaldenavn var Daisy, og da 
Richard og Suzie var på vej ud af døren med 
Daisy, spurgte opdrætteren om de ikke ville 
have Daisy’s stamtavle med. Richard anede 
intet om stamtavler på daværende tidspunkt, 

The Badminton Estate
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FTCh Centrewalk Moonshell

FTCh Centrewalk Piccolo

men indvilligede dog i, at tage stamtavlen 
med på Daisy. Da parret kom hjem, begyndte 
Richard at kigge lidt på Daisy’s stamtavle og 
her havde hun det mærkelig navn ”Like Sister 
’N’ Brother. Han så samtidig, at hun som 
bedsteforældre havde de 2 tophunde FTCh 
Parkbreck  Breeze og FTCh Larford Cateran, 
men det sagde ikke Richard noget som helst på 
daværende tidspunkt.

Da Richard og Suzie 
var på vej ud af døren 

med Daisy, spurgte 
opdrætteren om de 

ikke ville have Daisy’s 
stamtavle med

Lidt senere i jagtsæsonen 2003, stod Richard, 
som så ofte før og apporterede på en jagt på 
Badminton med sin hanhund Sky. De stod bag 
Richards chef, hertugen af Beaufort, og på et 
tidspunkt anskød hertugen en fasan, som løb 
straks den ramte jorden. Sky lavede herefter en 
fremragende apportering, hvor han forcerede 
både en mur og et vandløb, inden han kom 
tilbage med den anskudte fasankok. Richard 
havde ikke bemærket, at hans chef havde fulgt 
situationen nøje, men da Sky kom tilbage med 
fuglen, bemærkede hertugen af Beaufort, at 
den apportering havde været hele dagen værd, 
og han foreslog Richard, at han skulle stille 
hunden på markprøve. Richard anede intet 
om markprøver, og hans chef begyndte nu at 
forklare ham, hvad markprøver var, idet han 
havde overværet en del markprøver, som var 
blevet afholdt på Badminton. Richard havde 
altid dyrket meget sport og var et konkur-
rencemenneske, og hans chefs bemærkninger 
gjorde nu Richard rigtig interesseret. Så snart 

Richard kom hjem fra jagten begyndte han at 
undersøge omkring markprøver, og han fandt 
ud af, at den lokale klub ”Bristol and West 
Gundog Society” ville afholde en novice (åben 
klasse markprøve) kort tid efter, og her mødte 
Richard op som tilskuer.
Overværelsen af denne markprøve tændte Ri-
chards interesse voldsomt, og han blev bestemt 
ikke skræmt af, hvad hundene skulle kunne, for 
at deltage på en markprøve, tvært imod mente 
han, at han sagtens kunne træne en hund op 
til den krævede standard. Modsat var han dog 
også klar over, at hans nuværende hunde ikke 
havde den fornødne kvalitet.
Dette betød, at Richard valgte, at lave et kuld 
hvalpe på hans kone, Suzies tæve, Daisy. 
Richard havde dog ikke sat sig ordentlig ind i 
stamtavler, og han brugte en almindelig åben 
klasse markprøve hanhund til Daisy. Fra dette 
kuld hvalpe, beholdte Richard en hanhund han 
kaldte Flint. Flint blev trænet med det formål, 
at han skulle deltage på markprøver, og efter 
1,5 års træning deltog Richard og Flint på deres 
første novice markprøve i 2005. Richard var 
meget nervøs på markprøven, og det blev be-
mærket af en anden deltager, som kom over til 
Richard for at berolige ham. Manden var Ron 
James, som er en rutineret markprøvedeltager, 
og som i dag er kendt for hanhunden, FTCh 
Rowston Spikey Aderyngi. For at berolige 
Richard introducerede Ron ham for flere af de 
andre deltagere, og dette beroligede Richard så 
meget, at Flint på sin debutprøve opnåede en 4. 
vinder. Richard blev helt høj af præstationen og 
ønskede nu også at prøve at vinde en markprø-
ve og det betød deltagelse på adskillige andre 
markprøver. Selv om Richard og Flint opnåede 
flere andre placeringer, opnåede de dog aldrig 
det ultimative, at vinde en markprøve. Richard 
lærte også, at der skulle mere til end blot seriøs 
træning for at vinde en markprøve, og han 
erkendte hurtigt, at Flint ikke var i besiddelse 
af den nødvendige kvalitet for at kunne vinde. 
Flint blev derfor solgt til en god jagtkammerat 
af Richard, hvor Flint blev brugt udelukkende 
som jagthund.

FTCh Centrewalk Sweep
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Richard besluttede derfor, at lave endnu et 
kuld hvalpe, på hans kone, Suzies, tæve Daisy. 
Denne gang så han sig rigtig godt for med 
hensyn til valg af avlspartner og valget faldt 
på samme års championshipvinder, FTCh 
Danderw Druid. Samtidig med denne parring, 
ansøgte Richard den engelske kennel klub om 
kennelnavnet ”Centrewalk”. 

Den 25. marts 2006 
blev det første kuld 

hvalpe under 
kennelnavnet født, og 

fra dette kuld 
beholdte Richard selv 

tæven, Centrewalk 
Daydream

Den 25. marts 2006 blev det første kuld hvalpe 
under kennelnavnet født, og fra dette kuld 
beholdte Richard selv tæven, Centrewalk 
Daydream, dagligt kaldet Freckle.
Freckle blev nu trænet det bedste Richard 
havde lært og allerede i efteråret 2007 debu-
terede hun på en novice markprøve med en 
4. vinder. Kort tid efter blev hun 2. vinder og 
endelig på den tredje markprøve opnåede hun 
Richards ultimative mål, 1. vinder og det endda 
på hjemmebane, idet prøven hun vandt, blev 
afholdt på Badminton Estate.
Sejren betød, at Freckle nu var kvalificeret til 
deltagelse i vinderklassen, og det betød samti-
dig, at Richard nu satte sig nye mål, for nu ville 
han også prøve at blive 1. vinder på en vinder-
klasse markprøve. Freckle blev derfor tilmeldt 
flere vinderklasser i 2007 men parret manglen-
de ligesom det sidste. Alle fortalte Richard, at 
Freckle havde kvaliteten til at blive champion, 
men den sidste og afgørende træning mangle-
de. Det sidste nøk mod stjernene, kom i foråret 
2008, da Richard var så heldig, at blive inviteret 
til et træningsseminar med Will Clulee som 
underviser. Will så straks Freckles potentiale, 
og han fortalte Richard, at med få ændringer 
i træningen samt måden Richard førte hende 
på, ville betyde, at hun blev champion. Efter 
de nye anvisninger fra Will Clulee, trænede 
Richard meget op til markprøvesæsonen 2008, 
og indenfor 1 uge vandt Freckle 2 vinderklasse 
markprøver, og kunne udover Richards mål (en 
1. vinder) endda kalde sig Field Trial Cham-
pion. Richard var særlig stolt over den første 
vinderklasse markprøve som Freckle vandt, 
idet hun slog Ian Openshaw med sine 2 cham-
piontæve (Chyknell Iris og Chyknell Lilly) i et 
3 hundes run-off om 1. vinderen.
Successen betød, at Richard og Freckle i januar 
måned 2009, debuterede på det engelske 
Cocker Championship. Dette var dog ingen 
succes idet, Freckle var lidt ustyrlig og udgik i 
hendes første slip.
I den næstfølgende markprøvesæson (efter-

året 2009) vandt hun meget hurtigt endnu en 
vinderklasse markprøve, og kvalificerede sig 
derfor for 2. år i træk til Cocker Champions-
hip i januar måned 2010, og her gik det straks 
meget bedre, idet hun endte med at blive 4. 
vinder, og derved Richards første placering på 
et championship.

På trods af, at Freckle i januar måned 2010 
kun var knapt 4 år gammel, valgte Richard 
alligevel, at pensionere hende fra markprøver-
ne, hovedårsagen var, at Richard i mellemtiden, 
havde beholdt en hvalp efter Freckle, som han 
nu ønskede at føre frem. Han ændrede dog 
mening senere på året, da det generede ham, 
at han ikke havde kvalificeret nogen hund til 
Cocker Championship i januar 2011. Han 
forsøgte derfor på en af de aller sidste prøver 
inden championshippet, at kvalificere Freckle, 
og dette faktisk uden forudgående træning. At 
Freckle er en tophund, blev bevist af, at hun på 
prøven blev 2. vinder, men dette kvalificerede 
hende desværre ikke til championshippet.

Hvalpen efter Freckle, som Richard nu koncen-
trede sig om, var Centrewalk Moonshell, som 
var født den 14.07.09. Faderen til Moonshell 
var den kendte FTCh Mallowdale Zander og 
hvor fremragende en avlstæve Freckle også var, 
blev bevist af, at også Moonshell hurtigt blev 
champion.
Årets efter i 2010, havde Freckle endnu et kuld 
hvalpe, denne gang med hanhunden FTCh 
Orgest Yffwr. Fra dette kuld beholdte Richard 
selv hanhvalpen Centrewalk Sweep. Historien 
bag ham er kendt, for også han blev hurtigt 
champion, og kulminationen kom så i januar 
2016, da Sweep vandt The English Cocker 
Spaniel Championship.

I øvrigt havde Freckle i 2013 endnu et kuld 
hvalpe med FTCh Timsgarry Simpson som 
far, og fra dette kuld førte Richard endnu en 
tævehvalp til champion. Tævens navn var 
Centrewalk Picolo.

Det må siges at være 
dybt imponerende, 

at FTCh Centrewalk 
Daydream (Freckle) 

har haft 3 kuld hvalpe 
med 3 forskellige 
hanner, og der er 

kommet champions 
i hvert kuld og oveni 

endda en 
championshipvinder.

FTCh Centrewalk Willow of Episcopi ejet og ført 
af Anita Jones, men opdrættet af Richard Preest.

En rørt Richard Preest får overrakt pokalen 
som bevist på sin og Centrewalk Sweeps sejr på 
Engelsk Cocker Spaniel Championship 2016.
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Det må siges at være dybt imponerende, at 
FTCh Centrewalk Daydream (Freckle) har haft 
3 kuld hvalpe med 3 forskellige hanner, og der 
er kommet champions i hvert kuld og oveni 
endda en championshipvinder. 

For ligesom at afslutte Richards store succes 
som opdrætter også, så er det absolut værd at 
bemærke, at Freckles (Centrewalk Daydream) 
mor og stammoderen til Centrewalk op-
drættet, tæven Like Sister ’N’ Brother (kaldet 
Daisy) faktisk havde et kuld hvalpe mere i 
2008, hvor Richard igen parrede hende med 
superavlshannen FTCh Danderw Druid. Fra 
dette kuld købte den kendte Cocker fører og 
opdrætter, Anita Jones, en tævehvalp, som fik 
navnet Centrewalk Willow of Episcopi. Willow 
blev hurtigt champion med Anita som fører, 
og selv om Willow nu er 8 år, havde hun igen 
kvalificeret sig til championship her i januar 
måned 2016.

Det er ret vildt at 
tænke på, at Richard 

på kun 10 år har 
opnået at opdrætte 
5 FTCh, at træne og 

føre 4 FTCh og 
heriblandt både at 

have opdrættet, 
trænet og ført en 
vinder af Engelsk 

Cocker Championship 

Det er ret vildt at tænke på, at Richard på kun 
10 år har nået at opdrætte 5 FTCh, at træne 
og føre 4 FTCh og heriblandt både at have 
opdrættet, trænet og ført en vinder af Engelsk 
Cocker Championship. Endnu mere pudsigt er 
det måske, at Richard faktisk var 43 år inden 
hele dette eventyr startede i 2006.

Fremtiden
Der er ingen tvivl om, at Richard også vil gøre 
sig gældende i fremtiden blandt Cockerne og 
hans næste projekt hedder Centrewalk Topaz. 

En sort hanhund efter FTCh Centrewalk 
Moonshell, som Richard allerede har vundet 
en markprøve med ligesom han har flere andre 
Cockere på vej selvfølgelig opdrættet af ham 
selv.
Som tillæg til sin succes med Cockerne er 
Richard også begyndt med Springerne og også 
her har han haft succes idet han har vundet en 
vinderklasse markprøve med tæven Gateke-
eper Meg of Centrewalk. Det blive spændende 
at se om han fremover, også bliver kendt for 
sine Springere.

Richard med sine 2 største stjerner. til venstre supertæven FTCh Centrewalk Daydream og til højre 
hendes søn FTCh Centrewalk Sweep.


