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Joe Shotton er født i 1924 - ja du læste rigtigt 
- men han fik først sin første hund i 1949, 
og nej det var ikke en Cocker, men tvært i 
mod en Schæferhund. Bemærkelsesværdigt 
er det, at Joe altid har elsket Schæferhunde, 
og han har lige siden 1949 altid haft en eller 
flere Schæferhunde omkring sig. Hans sidste 
Schæferhund, en tæve, døde af alderdom, 
her i begyndelsen af 2011.

Joe kærlighed for Schæferhunde skyldes, at 
han finder, at de kan trænes til nøjagtigt lige 
det man har lyst til, og i 1970’erne havde Joe 
trænet 2 Schæferhunde til jagt, og han hørte 
faktisk, på daværende tidspunkt, til det faste 
hjælpeteam på jagterne på godset Weston 
Park, hvor han både gik igennem og var på 
apportørholdet med sine Schæferhunde.
Skytten på Weston Park hed Ken Howell, og 
han var samtidig en succesrig Cockermand, 
både som opdrætter (kennel Linswell) og 
fører på markprøver. Hvor succesrig Ken 
Howell var, bevidnes af, at han senere, i 
1989, vandt The Cocker Championship med 
F.T.Ch. Linswell Rosa.

Det var derfor Ken Howell som introdu-
cerede Joe for Cockere, og også ham der 
i starten lærte Joe at træne dem. Joe de-
buterede derfor med Cockere på markprøver 
i en sen alder, nemlig i 1982, hvor han, som 
58 årig, deltog på sin første markprøve med 
den brun/hvide tæve Chyknell Dainty. Dette 
var en åben klasse (novice), og Dainty og Joe 
blev 2. vinder på denne markprøve, og aller-
ede på den næste åben klasse markprøve 
blev parret 1. vinder. Dainty og Joe deltog 

herefter på flere vinderklasse markprøver, 
dog uden succes.

Den første Chyknell champion
Joe havde dog en anden tæve, kaldet Chyk-
nell Smudge, og hun blev i 1983 parret 
med en af Ken Howell’s hanhunde, nemlig 
Linswell Lark, og fra dette kuld beholdte 
Joe selv tæven Chyknell Chocolate Drop. 
Cholocate Drop blev Joe første succesrige 
hund, og hun blev F.T.Ch. og vandt i øv-
rigt 6 vinderklasse markprøver, ligesom 
hun i henholdsvis 1988 og 1990, opnåede 
“et bestået” på The Cocker Championship. 
Chokolate Drop blev derfor, meget naturligt, 
stammoderen til Chyknell opdrættet.

I 1990 parrede Joe så Chokolate Drop med 
hanhunden F.T.Ch. Stoorie of Laighpark, 
og fra dette kuld beholdte Joe, den eneste 
hanhund han nogensinde har ejet, nemlig 
Chyknell Freckle. Freckle vandt i 1992 en 
åben klasse markprøve, og året efter sågar 

en vinderklasse markprøve, men på trods af 
mange øvrige præmieringer i vinderklassen, 
opnåede Freckle aldrig at vinde den sidste 
markprøve, så han kunne blive champion.
Joe følte dog, at han på trods af Freckle mang-
lende championat, havde fat i noget af det 
rigtige til sin videre avl, og derfor valgte Joe, 
at beholde en parringshvalp efter Freckle, da 
en forholdsvis ukendt tæve, Canalside Kim 
kom til parring. Denne parringshvalp hed 
Canalside Susan of Chyknell.
Susan blev Joe første rigtige succesrige 
avlstæve. Hun vandt selv en åben klasse 
markprøve, og i 1996 blev hun parret med 
hanhunden, F.T.Ch. Wernffrwd Siarl, og fra 
dette kuld, kom en af de bedste avlstæver 
Cockerverdenen nogensinde har set, nemlig 
F.T.Ch. Chyknell Jessica.

I år 2000 blev selvsamme Canalside Susan 
of Chyknell parret med en anden avlsmata-
dor, nemlig F.T.Ch. Mallowdale Racketear, 
og fra dette kuld beholdte Joe selv tæven 
Chyknell Britt.
Der hører i øvrigt en sjov historie til Chyk-
nell Britt, fordi hun i en ung alder vandt 
både en åben- og vinderklasse markprøve, 
og derfor stod hun tidligt foran sit champio-
nat. Joe førte dog Britt gennem flere år, og 
han betegner hende selv, som en af hans 
favorithunde, men på trods af mange præ-
mieringer på markprøver, ville det ligesom 
aldrig lykkes med den sidste pind til cham-
pionatet. Britt blev dog F.T.Ch., men først 
da hun var næsten 8 år gammel, hvor hun 
endelig vandt markprøve nr. 2 der gjorde 
hende til champion.

Berømte 
avlslinier
Chyknell opdrættet
Blandt “Cocker-folket” i England, findes 
der mange store personligheder, og en af 
vore dagens aller største personligheder er 
Joe Shotton. Joe er nu blevet - ufattelige 
- 87 år, men han fører stadig sine Cockere 
på markprøver, og endda med succes. 
Hvis man overvære en markprøve i Eng-
land, hvor Joe deltager, så er det fantastisk 
at se, med hvilken nærmest ærbødighed, 
de øvrige deltagere behandler ham, og det 
er da også helt uden sidestykke, at man i 
så høj en alder stadig er i stand til at vinde 
markprøver. Ikke nok med, at Joe stadig 
kan gøre sig gældende, for han er samtidig 
manden bag det mest succesrige Cock-
eropdræt indenfor det sidste årti, nemlig 
Chyknell Cockerne, som her i 2000’erne 
er gået fra succes til succes.
For at få den helt rigtige historie om Chyk-
nell opdrættet, har redaktionen henvendt 
sig direkte til Joe Shotton, og Joe har med 
glæde og begejstring givet os de oplys-
ninger vi havde brug for, sådan at I - kære 
læsere - kan få den helt rigtige historie bag 
successen.

F.T.Ch. Chyknell Britt

Joe Shotton med hans nyeste 
F.T.Ch. Chyknell Iris.
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Det store gennembrud
Chyknell opdrættet var nok aldrig blevet 
verdensberømt, hvis det ikke var p.g.a. en 
bestemt, og måske lidt tilfældig hændelse i 
1998.
På dette tidspunkt førte Joe den tidligere om-
talte supertæve Chyknell Jessica, og Jessica 
havde allerede i 1997 vundet en åben klasse 
markprøve, og Joe havde efterfølgende del-
taget flere gange i vinderklassen med Jessica, 
og næsten hver gang blev de præmieret, dog 
altid med en mindre vinderplacering eller et 
bestået.
Efter endnu et bestået på en vinderklasse 
markprøve, henvendte Ian Openshaw sig 
efter prøven til Joe, og Ian sagde på den ty-
piske “Opie-facon”, at hvis Joe lod ham før-
er Jessica, ville han gøre hende til champion 
på 2 prøver.
Som Joe selv fortæller, blev han lidt paf over 
Ian’s fremturen, men han “tog Ian på ordet”, 
og overlod føringen af Jessica til ham. Ian 
overholdt ikke helt, hvad han havde lovet, 
for han brugte faktisk 3 markprøver til at 
gøre Jessica til champion, hvor han vandt 2 
ud af de næste 3 prøver. 
Dette blev startskuddet til et samarbejde 
mellem Joe Shotton og parret, Ian og Wendy 
Openshaw. Et samarbejde som ingen af dem 
nogensinde kom til at fortryde og et samar-
bejde som samtidig blev ekstremt succesrigt 
og gjorde Chyknell opdrættet til et af de mest 
succesrige nogensinde.

Samarbejdet gik kort og godt ud på, at Joe 
med vejledning fra Ian Openshaw, stod for 
opdrættet af Chyknell hundene, og Joe pas-
sede og prægede hvalpene indtil de ca. var 
8-10 måneder gamle. Herefter blev unghun-
dene sendt til Openshaw parret, hvorefter 
de blev trænet og ført på markprøver. Ind i 
mellem førte Joe dog selv nogle af Chyknell 
hundene, men det var tit efter de var gjort 
til champions af enten Ian eller Wendy. Som 
Joe selv fortæller, var denne fremgangsmåde 
og samarbejdsform til fordel for dem begge, 
fordi Joe allerede på dette tidspunkt var midt 
i 70’erne, hvorfor han ikke mere var kvik nok 
på fødderne til at kunne træne de hurtige og 
hårdtgående Chyknell Cockere optimalt, og 

samtidig evnede både Ian og Wendy, at få 
det optimale ud af Chyknell hundenes med-
fødte egenskaber.

En fantastisk avlskombination.
Ian foreslog Joe, at han parrede Jessica, med 
Ian’s nye unge superhan, nemlig F.T.Ch. 
Danderw Druid. Druid havde allerede på 
dette tidspunkt vundet sin første vinder- 
klassemarkprøve kun 14 måneder gammel, 
og Druid blev senere selv Cocker Champi-
onshipvinder i 2005 og samtidig er og blev 
han en af de mest dominerende avlshanner 
i Cockerverdenen, hvor han indtil videre er 
far til 14 F.T.Ch., men hvor der i årene frem-
over kan forventes endnu flere champions 
efter ham, fordi han, også de senere år, er 
blevet brugt massivt i avlen. 

I 2001 blev parringen mellem Jessica og 
Druid foretaget første gang, og parringen 
blev yderligere gentaget 3 gange. Fra disse 
ialt 4 kuld, efter Jessica og Druid, kom ialt 
18 hvalpe, heraf er 8 blevet F.T.Ch., 2 har 
vundet det engelske Cocker Championship 
og 2 har vundet det amerikanske Cocker 
Championship. En helt igennem fantastisk 
avlskombination, hvis succes, bliver mere 
end svært for andre at gentage. Parringerne 
var i øvrigt ren linieavl på en Cocker han 
vi tidligere, flere gange har omtalt i disse 
spalter, nemlig F.T.Ch. Wernffrwd Siarl.

Allerede fra kuldet i 2001 kom 2 super-
hunde, nemlig tæven F.T.Ch. Chyknell Me-
gan og hanhunden F.T.Ch. Chyknell Gold 
Star. I januar måned 2003 vandt Megan det 
engelske Cocker Championship, kun 18 
måneder gammel, ført af Wendy Openshaw, 
og nr. 2 på selvsamme championship var 
såmænd hendes kuldbror, Chyknell Gold 
Star ført af Ian Openshaw.
Kort efter championshippet i januar 2003, 
kom der et tilbud fra USA, som var umu-
ligt at sige nej til, og Megan blev solgt for 
et svimlende beløb (rygtet siger 15.000 en-
gelske pund - hvilket svarer til ca. 130.000 
danske kroner). Det kan altid diskuteres om 
nogen hund er så mange penge værd, men 
Megan beviste dog sine helt ekstraordinær-

F.T.Ch. Chyknell Jessica, en af Cocker histo-
riens mest succesfulde avlstæver, som par-
ret med F.T.Ch. Danderw Druid er mor til 8 
F.T.Ch.

F.T.Ch. Danderw Druid, championship-
vinder i 2005 og p.t. far til 14 F.T.Ch. her i 
blandt alene 8 med F.T.Ch. Chyknell Jessica 
som mor.

F.T.Ch. Chyknell Megan fra den berømte 
kombination mellem Jessica og Druid, og 
samtidig både engelsk og amerikansk cham-
pionshipvinder i 2003.

F.T.Ch. Chyknell Gold Star, kuldbror til Me-
gan, og 2 vinder Engelsk Cocker Champion-
ship 2003 og vinder af samme i 2004.

F.T.Ch. Chyknell Red Kite vinder af ameri-
kansk Cocker Championship 2006.

F.T.Ch. Chyknell Puffin
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er egenskaber, idet hun kort efter, at være 
kommet til USA, samme år, også vandt det 
Amerikanske Cocker Championship. Me-
gan er yderligere blevet nr. 2 på selvsamme 
Championship i 2005 og nr. 3 i 2006.

Tilbage i England havde man stadig han-
hunden F.T.Ch. Chyknell Gold Star, og efter 
hans 2. vinder i 2003 vandt han det Engelske 
Cocker Championship året efter, i 2004.

Parringen mellem Jessica og Druid blev 
gentaget i 2002, og fra dette kuld kom yder-
ligere 3 champions. Dette var:
F.T.Ch. Chyknell Puffin, F.T.Ch. Chyknell 
Gold Finch og Chyknell Red Kite. Red Kite 
blev færdigtrænet af Openshaw parret, men 
solgt, igen til USA, inden hun blev champi-
on i England. Hun blev dog champion i USA 
og vandt det Amerikanske Cocker Champi-
onship i 2006.

Fra kuldet i 2003 kom yderligere 2 champi-
ons, og dette var: F.T.Ch. Chyknell Judy og 
F.T.Ch. Chyknell Wren, hvor Wren samtidig 
blev 4. vinder på Engelsk Cocker Champion-
ship 2004.

Sidste gang parringen mellem Jessica og 
Druid blev foretaget var i 2004, og herfra 
kom tæven F.T.Ch. Chyknell Hidie. Hidie 
har siden været en stor succes, og hun kvali-
ficerede sig for 4. år i træk til det engelske 
Cocker Championship her i januar 2011. 
Hidie er i øvrigt Joe’s øjesten, og efter, at Ian 
førte hende til championat, har Joe selv ført 
hende på markprøver, og han har altså, på 
trods af sin høje alder, formået at vinde en 
vinderklasse markprøve med hende de sid-
ste 3 år i træk.
Det var også meningen, at Joe selv skulle 
have ført Hidie på championshippet i 2011, 
men Joe blev desværre syg, hvorefter han 
måtte gennemgå en stor operation, og dette 
bevirkede, at det var Ian som førte hende, 
selv om det var Joe selv, der havde kvalifice-
ret hende til deltagelse.

Chyknell hundenes fortsatte succes.
Ovennævnte 8 F.T.Ch. fra Jessica/Druid par-
ringerne har, med undtagelse af Gold Star, 
alle været tæver, men foruden Red Kite og 
Megan, er flere af disse solgt videre til USA 
for store beløb. Dette har betydet, at Joe og 
hans Chyknell opdræt, nær selv havde mistet 
denne fantastiske avlslinie, men Joe har dog  
beholdt F.T.Ch. Chyknell Hidie (fra Jessica’s 
sidste kuld), og netop Hidie er udset til at vi-
dereføre denne enestående avlslinie for Joe. 
Hidie har således i 2007 haft et kuld hvalpe 
med Ians Openshaws nyere avlshan F.T.Ch. 
Mallowdale Gun.
Det kunne allerede på nuværende se ud som 
om, at Hidie er i stand til at videreføre sin 
mors fremragende avlsegenskaber, idet dette 
kuld allerede har givet 2 F.T.Ch.
Det er F.T.Ch. Chyknell Lilly, som dog ikke 
er ejet af Joe, men af Jack Heeley, dog er det 
stadig Ian Openshaw som har trænet og ført 
Lilly.
Fra samme kuld har Joe selv beholdt den 

F.T.Ch. Chyknell Goldfinch

F.T.Ch. Chyknell Judy

F.T.Ch. Chyknell Wren

F.T.Ch. Chyknell Hidie og Joe

F.T.Ch. Chyknell Iris (F.T.Ch. Mallowdale 
Gun - F.T.Ch. Chyknell Hidie) - 2. vinder 
Cocker Championship januar 2011.

F.T.Ch. Chyknell Lily (F.T.Ch. Mallowdale 
Gun - F.T.Ch. Chyknell Hidie) - kuldsøster til 
F.T.Ch. Chyknell Iris.

blue/roan farvede tæve Chyknell Iris, og 
hun har også været en stor succes. Hun 
blev champion allerede 2 år gammel, og 
på Cocker Championshippet 2010, gik hun 
fremragende i første slip, hvor hun lå helt 
oppe i toppen. Et mindre godt 2. slip, gjorde 
dog, at hun måtte nøjes med et bestået, i 
øvrigt sammen med hendes kuldsøster Lilly.
På Cocker Championshippet her i januar 
2011, havde Ian igen kvalificeret både Chyk-
nell Lilly og Chyknell Iris. Lilly endte uden 
for præmierækken, men Iris udspillede igen 
hele sit talent, og blev kaldt frem til run-off 
om 1. vinderen. Efter et meget tæt run-off, 
måtte Iris dog bøje sig til den senere vinder, 
men hun blev en meget flot 2. vinder efter at 
have gået et fremragende championship.

Chyknell hundenes fremtid.
Det kan slet ikke herske den mindste tvivl 
om, at materialet er til stede for, at Chyknell 
Cockernes succes kan fortsætte, men det helt 
store spørgsmål er nok om ikke Chyknell op-
drættet slutter, når Joe Shooten ikke mere er 
til stede. Joe er nu blevet 87 år, og selv om 
han stadig er fantastisk rørig af sin alder, så 
er han mærket (især efter sin store operation 
i januar måned), og Joe fortæller selv, at han 
de senere år ikke selv har kunnet køre rundt 
i England for at deltage på markprøver. Hver 
gang han skal deltage, skal han have andre 
til at køre for sig, og det er som regel enten 
Wendy eller Ian som så sidder bag rattet. 
Ingen kan dog tage Chyknell opdrættets fan-
tastiske succes fra Joe, og siden han startede 
sit samarbejde med Openshaw parret i 1998 
har han opdrættet ialt 12 Cockere som er 
blevet F.T.Ch..
På engelsk Cocker Championship har Chyk-
nell hundene i samme periode opnået:
2 x 1. vinder
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2 x 2. vinder
1 x 4. vinder
På amerikansk Cocker Championship:
2 x 1. vinder
1 x 2. vinder
1 x 3. vinder
 
Heraf har 2 vundet Engelsk Cocker Champi-
onship og 2 har vundet Amerikansk Cocker 
Championship. Yderligere er Chyknell hun-
dene 2 gange blevet 2. vinder på engelsk 
Cockerchampionship. Ingen anden kennel 
har opnået bare tilnærmesvis samme succes 
indenfor denne periode.

Chyknell Cockere i Danmark
Selv om Chyknell opdrættet har været en 
meget stor succes i England og USA, så har 

dette ikke smittet af her i Danmark. Grun-
den hertil kender jeg ikke, men det er be-
mærkelsesværdigt, at vi, her i Danmark, 
endnu ikke har set nogle “Chyknell import-
er” i hvert fald er der ingen som er ført på 
markprøver.
Det tætteste vi kommer er nok hanhunden 
S.F.T.Ch. og 2. vinder på markprøvemester-
skabet 2009, Kingcott Ash af Go Get It. Ash 
er efter hanhunden F.T.Ch. Chyknell Gold 
Star, men er altså ikke opdrættet hos Joe 
Shotton.

Vi må håbe, at der er nogle opdrættere i Eng-
land, som forstår, at varetage de mange frem-
ragende hunde, som Chyknell opdrættet har 
givet Cocker folket, det vil i hvert fald være 
en skam andet.

Gigantsucces for Chyknell opdrættet på engelsk Cocker Championship 2003. 1. vinder 
F.T.Ch. Chyknell Megan, 2. vinder F.T.Ch. Chyknell Gold Star og faderen til dem begge F.T.Ch. 
Danderw Druid blev 4. vinder.

Fra engelsk Cocker Championship i januar 2011. 3 Chyknell hunde var kvalificeret. F.T.Ch. 
Chyknell Lily (sort), F.T.Ch. Chyknell Iris (blue/roan) og F.T.Ch. Chyknell Hidie (rød).


