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Denne gang vil vi portrættere en, som virkelig 
falder udenfor mængden, for Jonathan Bai-
ley - eller blot Jon Bailey, som han bliver 
kaldt, har godt nok en kennel, som hedder 
Churchview, men det er bestemt ikke som 
opdrætter eller hanhundeejer, at Jon Bailey 
er blevet kendt, og selv om han selvfølgelig 
opdrætter både Springere og Cockere, har 
ingen Churchview hunde skrevet sig ind i 
historiebøgerne, selv om der selvfølgelig har 
været et par enkelte, som har kunnet gøre 
sig gældende. Nej her taler vi om en meget 
succesrige spanieltræner, som umiddelbart 
aldrig har interesseret sig særligt for avlen 
eller interesseret sig særligt for bestemte af-
stamninger, det virker nærmest som om, at 
Jon blot elsker Spaniels, herunder at træne 
dem, og når han så støder på en hund, lidt 
ud over det sædvanlige, ja så bliver den ført 
på markprøver, som oftest med stor succes. 

Det er meget bemærkelsesværdigt, at en 
mand som p.t. har trænet og ført 9 Springere 
og 7 Cockere til F.T.Ch., ikke har gjort dette 
på baggrund af bestemte avlslinier, men nok 
udelukkende har gjort det fordi han er en 
exceptionel og dygtig hundetræner. Dette er 
også nok grunden til, at Jon Bailey er pop-
ulær og vellidt i stort set alle Spanielkredse 
i England, og selv om den engelske span-
ielverden består af mange kliker og frak-
tioner, så er det som om Jon “svæver oven 
vande”, og som en af de meget få (om ikke 
den eneste), anerkendes han alle steder, og 
i alle kredse, som en utrolig dygtig hunde-
træner og en meget anerkendt og respek-
teret markprøvedommer, for her taler vi om 
noget så sjældent, som en engelsk træner/
fører som ikke umiddelbart tænker i kom-
mercielle baner, men som er i “gamet” fordi 
han synes det er rigtig sjovt og fordi han el-
sker Spaniels.

Portræt af

Tekst: Ole Geert Dam - fotos: Diverse

Normalt plejer vi, i portrætter, i dette blad, omkring kendte engelske hunde og deres ejere/
førere, altid at fokusere på de avlslinier/hunde, som den enkelte kennel er blevet berømt 
for, idet tidligere portrætters successer altid er baseret bestemte avlslinier, hvor man har 
avlet gennem enten en tæve- eller hanhundelinie. 
I portrættet af kennel Churchview vil denne tradition blive brudt, og grunden hertil vil 
fremgå af nedenstående.

Dermed ikke sagt, at Jon Bailey ikke tjener 
penge på hundene, for han er professionel 
hundemand, men hjørnestenen, rent øko-
nomisk, på kennel Churchview, er bord-
ing kennelen suppleret op med, at Jon har 
mange “kunder”, der får deres hund trænet 
enten til jagt eller markprøver, og det er 
meget markant, at størstedelen af de hunde 
Jon har trænet og ført til championat ikke 
ejes af ham selv, men af andre, og dermed 
er det også disse “andre” (kunderne), der får 
glæden af pengene fra enten parringer eller 
hvalpesalg.
I øvrigt er kennel Churchview beliggende i 
Midtengland i Derbyshire, hvor Jon er bosid-
dende med sin kone Catherine.

Starten
Men for at portrættere Jon Bailey og hans 
Spaniels vil det nok være på sin plads at 
starte med begyndelsen, for Jon startede med 
Spaniels helt tilbage i midten af 1980’erne. 
Selv om Jon selv, betragter sig, som først 
og fremmest Cockermand, så var det fak-
tisk med en Springer, at han debuterede på 
markprøver i 1986. Her fik han et bestået. 
2 år efter, i 1988, vandt Jon sin første mark-
prøve med den lemon/hvide Cocker han, 
Lemonade Grand of Baugley.
Det var dog først i begyndelsen af 1990’erne 
han lavede sin første champion, hvilket var 
Cockertæven, F.T.Ch. Misty of Churchview. 
Misty var, typisk for Jon, ud af en ukendt af-
stamning (Paulan Jet - Kelly Feazer), og hun 
fik da heller ingen betydning for Cockerav-
len generelt og heller ikke for Jon selv. 

Jon havde, allerede dengang, for vane (nøj-
agtigt som i dag), at føre den samme hund 
gennem flere sæsoner, uanset om de var 
blevet champions eller ej, og derfor går der, 
som regel, nogle år imellem Jon føre en ny 
champion frem. 

I midten af 1990’erne førte Jon sin første suc-
cesrige Springer, en meget lækker sort/hvid 
tæve, som hed F.T.Ch. Sunnybrae Cooleen 
(født i 1993). Selv om Cooleen havde en 
meget attraktiv stamtavle (F.T.Ch. Readhead 
Riley - F.T.Ch. Fergie Finch), så formåede 
hun ikke at sætte sig spor i avlen, måske 
fordi hun blev parret med hanner lidt tilfæl-
digt, uden hensyn til hendes stamtavle. F.T.Ch. Maesyronen Markettrader

F.T.Ch. Nant-Y-Bwla Ricky

Det var dog som om, at netop Cooleen satte 
startskuddet for Jon’s meget succesrige mark-
prøvekarriere og fra slutningen af 1990’erne 
og frem til i dag, har Jon ført champions frem 
i en lind strøm, både Springere og Cockere, 
og har har, siden, næsten uden undtagelse, 
været kvalificeret til både A.V. og Cocker 
Championship hvert år.

Springerne
Som nævnt var Cooleen startskuddet til 
mange succesrige Springere, som gennem 
træning af Jon, blev ført frem til championat, 
og den samlede liste er som følgende:
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F.T.Ch. Nant-Y-Bwla- Ricky 
F.T.Ch. Heilankiltie Aphrodisiac
F.T.Ch. Arnothill Spice 
F.T.Ch. Gowerhey Mystique 
F.T.Ch. Roanlodge Scott 
F.T.Ch. Maesyronen Markettrader 
F.T.Ch. Countryways Judy of Sliabh 
F.T.Ch. Maesyronen Steeple Jack of Lisburne 
samt 2 han p.t. “kun” har gjort til F.T. vin-
dere, nemlig Churchview Abs  og Cheweky 
Lightning.

Hunden som virkelig slog Jon’s navn fast, var 
uden tvivl springerhannen F.T.Ch. Nant-Y-
Bwla Ricky, som iøvrigt var ejet af Jon selv. 
Ricky var i begyndelsen af 2000’erne en 
meget populær hanhund, og han var rigtig 
manges favorit, fordi han virkelig var en 
hund som kunne præstere i alle typer ter-
ræner, lige fra de hårdeste brombær til de 
lette græsmarker. Ricky blev ført gennem ad-
skillige sæsoner, og han var også flere gange 
med oppe blandt de aller bedste på Engelsk 
A.V. Championship, men Jon og Ricky mang-
lede det sidste held for at gå helt til tops.
Ricky’s popularitet gjorde selvfølgelig også, 
at han blev brugt meget i avlen, men han er 
aldrig blevet den super avlshan, som mange 
nok havde forventet. Til dato er Ricky blevet 
far til 2 F.T.Ch., dette er tæven F.T.Ch. Angel 
of Chilview og hannen F.T.Ch. Catleylane 
Predator. 
En lidt pudsig historie er, at den måske bed-
ste avlstæve, vi har haft her i landet, nemlig 
DK.F.T.Ch. Craighaar Kate af Chaser, faktisk 
havde et kuld hvalpe med RIcky i England, 
inden Alan Mattison købte hende her til 

Danmark. Der var dog ingen hvalpe fra dette 
kuld, som blev ført frem i England. 

Af andre kendte Springere, som John har 
ført frem skal nævnes hanhunden F.T.Ch. 
Maesyronen Markettrader. Markettrader har 
nøjagtig som Ricky, været meget konstant 
gennem flere sæsoner, og efter han i januar 
2008 og 2009, begge gange fik et “bestået” 
på engelsk championship, var han meget tæt 
på i 2010, da Markettrader og Jon blev 2. 
vinder, kun slået, efter et meget tæt run-off, 
af F.T.Ch. Buccleuch Jazz og David Lisett.
Markettrader’s succes har betydet, at han 
gennem de sidste par år, har været en af de 
mest benyttede avlshanner i England, hvorfor 
det endnu er for tidligt endeligt at bedømme 
hans evner som avlshan, men ind-til videre 
er han far til 3 F.T.Ch. Nemlig de 2 kuld-
søskende F.T.Ch. Buccleuch Onyx og den i 
Danmark ejede, DK.F.T.Ch. Buccleuch Oph-
elia. Den 3. champion efter Markettrader, er 
en hanhund som Jon selv har trænet og ført 
frem, nemlig F.T.Ch. Maesyronen Steeple 
Jack of Lisburne, som i januar 2010 opnåede 
et bestået på championshippet, og også er 
kvalificeret her i januar 2012, men da Jon 

Jon med F.T.Ch. Maesyronen Markettrader under Engelsk A.V. Spaniel Championship 2010, 
hvor de blev 2. vinder efter et meget tæt run-off.

selv skal dømme, vil Steeple Jack ikke blive 
ført her.
Det er også værd at bemærke, at både Mar-
kettrader og Steeple Jack ikke ejes af Jon, 
men af klienter, hvor John blot træner og 
fører dem.
I øvrigt kunne det se ud som om, at Jon en-
delig er begyndt at interessere sig lidt for 
avlen og stamtavler, når han vælger hvilke 
hunde der skal føres frem, for ovennævnte 
Steeple Jack er efter Markettrader, og en 
tæve, som Jon selv ejer, Churchview Abs, 
har ligeledes vundet en vinderklasse mark-
prøve, er også efter Markettrader, og endda 
opdrættet af Jon selv.

Selv om Jon har haft mange successer hidtil, 
er det dog aldrig lykkes ham at vinde en af 
de 3 store titler på de britiske øer, nemlig 
Engelsk A.V. Championship, Irsk A.V. Cham-
pionship og Engelsk Cocker Championship. 
Dette ændrede sig dog her i slutningen af 
december 2011, hvor Jon, med sin egen 
sort/hvid tæve, F.T.Ch. Countryways Judy of 
Sliabh vandt Irsk A.V. Spaniel Champion-
ship. 
Mon ikke Jon, i årene fremover, vil satse lidt 

Jon med F.T.Ch. Nant-Y-Bwla Ricky under 
Engelsk A.V. Championship i 2004.

Blad 1/2012.indd   19 05/02/12   11:49:43



20 F.T. Spaniel & Jæger jan. 2012

på hvalpe efter netop Judy og måske Mar-
kettrader eller Steeple Jack, det ligger i hvert 
fald “lige til højrebenet”.

Cockerne
Nøjagtig som med Springerne, har John også 
været meget aktiv med Cockere, og pudsigt 
nok, betegner Jon sig selv, som først og frem-
mest Cockermand, selv om han nok mest 
er blevet kendt i omverdenen gennem sine 
Springere.
Jon har da også haft adskillige successer med 
Cockerne, og udover den tidligere omtalte, 
F.T.Ch. Misty of Churchview, har Jon trænet 
og ført følgende Cockere til championat:
F.TCh. Abbeygale May 
F.T.Ch. Norbeck Hannah’s Pet 
F.T.Ch. Gournaycourt Morag
F.T.Ch. Swallowdale Teasel 
F.T.Ch. Windmillwood Daison 
F.T.Ch. Fernmoss Moonshine 
og Cocker hannen, F.T.W. Gournaycourt 
Ginger, som John har kvalificeret til Cocker 
Championshippet her i januar 2012.

Cockertæven F.T.Ch. Swallowdale Teasel

F.T.Ch. Gournaycourt Morag

F.T.Ch. Windmillwood Daison

F.T.Ch. Fernmoss Moonshine

Ligesom med Springerne kunne det se ud 
som om, at Jon er begyndt at tænke lidt på 
avlen, og dette har de senere år bevirket, at 
hele 2 Cockere, opdrættet på Churchview, 
er blevet champions. Begge er efter tæven 
Norbeck Hannah’s Pet, og begge er hverken 
ejet eller ført af Jon selv.
Hannah blev tilbage i 2006 parret med en 
ukendt hanhund, Churchview Charisma, 
der dog som mor har Jon’s første champion, 
Misty of Churchview, og fra dette kuld har 
Will Clulee gjort Churchview Cove of Fowl-
ersmoon til champion i 2008.
Året efter i 2007, blev Hannah parret med 
championshipvinder, F.T.Ch. Timsgarry 
Barlow, og fra dette kuld kom Churchview 
Tarot, som er blevet svensk F.T.Ch. og sam-
tidig vandt det svenske Cocker Mesterskab i 
december 2011, ført af Tina Hansson.

Ellers er Jon’s successer foregået, som med 
Springerne, d.v.s. at klienter har sat deres 
Cockere til træning ved Jon, hvorefter han 
har ført dem frem, hvilket har betydet, at Jon 
ikke selv har kunnet avle på dem. 
Jeg er dog sikker på, at vi  fremover vil se, 
Jon koncentrere sig lidt mere om eget op-
dræt, og f.eks. en af Jon’s ynglingshunde, 
ejet af ham selv, den black and tan farvede 
tæve, F.T.Ch. Swallowdale Teasel, vil vi nok 
se, som mor, til en eller flere af de Cockere, 
som Jon vil satse på fremover.
Den eneste hanhund, Jon endnu har ført til 
championat blandt sine Cockere, og som 
Jon selv ejer, er F.T.Ch. Windmillwood Dai-
son, og han er også brugt en del i avlen gen-

nem de senere år, men endnu har vi ikke 
set noget afkom efter ham, som har gjort sig 
gældende.
Mange i England roser også Jon’s nye Cocker 
han, Cournaycourt Ginger, som han har vun-
det en vinderklasse med i år, og som sikkert 
indenfor kort tid vil blive champion også. 
Ginger er et barnebarn til en af Jon’s tidligere 
successer, F.T.Ch. Cournaycourt Morag, men 
Ginger er hverken ejet eller opdrættet af Jon, 
så vi må se, om han vil blive brugt i avlen på 
Churchview kennelen. 

Dommergerning
Som tidligere nævnt, er Jon en meget pop-
ulær dommer. Jon blev panel B dommer i 
1995, og man så straks hans store evner og 
neutralitet som dommer, og dette bevirkede, 
at han allerede året efter, i 1996, blev ud-
nævnt til panel A dommer i England.
Siden har Jon dømt engelske championships 
både for Cockere og Springere, ligesom han 
har dømt vort Markprøvemesterskab i 2003, 
og han har også har dømt svensk mestersk-
ab. Jon har ligeledes dømt i USA også. 

I hundesportsammenhæng, er Jon endnu 
rimelig ung, og det betyder, at vi også i mange 
år fremover, vil se ham på markprøver, både 
med Cockere og Springere, og dette vil helt 
sikkert bevirke en kraftig forøgelse af de nu-
værende 16 F.T.Ch., som Jon har trænet og 
ført frem, og mon ikke der blandt disse også 
vil være hunde at finde som er opdrættet på 
kennel Churchview. 
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