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Årets engelske Cocker Championshipvinder FTCh Mallowdale X-factor
Når vi taler om avlen af Cockere har der
gennem tiderne været nogle legendariske
parringer og hvalpekuld, som senere har vist
sig, at få kolosal betydning for den videre avl
hvoraf vi har behandlet flere af dem her i
bladet:
Tilbage i 1992 og 1993 var der parringerne mellem FTCh Maesydderwen Kestrel og
FTCh Wernffrwd Silk, hvor hvalpe fra disse
parringer ligger bag næsten samtlige succesrige Cockere i dag.

En anden legendarisk avlskombination
foregik i starten af 2000’erne nemlig kuldene mellem FTCh Danderw Druid og FTCh
Chyknell Jessica som gav hele 7 FTCh, hvor
igen disse børn har avlet fantastisk.

FTCh Dardnell Dealer

FTCh Bellsmill Jet
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Man har gået og ventet lidt på hvornår næste legendariske kuld ville blive født, og hvis
man bladre lidt i resultatlisterne fra England
gennem de senere år, bliver man opmærksom på et bestemt kuld hvalpe, som nu viser

sig, at have en helt vild indflydelse på avlen.
Kuldet jeg snakker om blev født den 1. maj
2006 og forældrene til kuldet var FTCh
Dardnell Dealer og FTCh Bellsmill Jet.
Pudsigt nok var kuldet Bellsmill Jets femte
og sidste, og selv om hun tidligere var blevet
parret med flere kendte hanner, havde dette
ikke givet nævneværdige resultater.
Umiddelbart da kuldet blev født, var det
skuffende for det indeholdte kun 3 hvalpe
- 2 hanner og 1 tæve - alle sorte. Disse 3
hvalpe fik navnene Mallowdale Gun (han),
Mallowdale Grand (han) og Mallowdale
Guppy (tæve).
Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at
alle 3 også blev FTCh for det er bestemt ikke
hverdagskost, men udover deres championat vandt de ikke yderligere udover, at Guppy blev 3. vinder på Engelsk Cocker Championship 2009.
Det som nu viser sig er, at alle tre er fantastiske avlshunde, og allerede nu er der kommet
17 FTCh, hvor en af disse tre er forældre.
Ser vi på afholdte Mesterskaber/Championships her i december/januar måned
2014/2015 bliver disse tres kolosale avlsindflydelse endnu mere tydelig.
Dansk Markprøvemester 2014, SFTCh
DKFTCh Chyknell Curlew (datter af Mallowdale Gun)
Irsk Spaniel Championship 2014 - FTCh
Mallowdale Midge (datter efter Mallowdale
Guppy)

FTCh Mallowdale Guppy

FTCh Mallowdale Gun

FTCh Mallowdale Grand

Engelsk Cocker Championship 2015 - FTCh
Mallowdale Xfactor (søn efter Mallowdale
Guppy)
Disse 3 fornemmeste titler af alle (set med
danske øjne) er indenfor 1,5 måned vundet
af børn efter en af disse 3 kuldsøskende.
Ser vi isoleret på Engelsk Cocker Championship her i januar 2015 er hele 7 af de 35
startende hunde (20%), børn efter en af disse
3. Hertil kan tillægges yderligere 2 som er
børnebørn. Ser vi på de præmierede hunde
- 18 stk. incl. Guns Choice - bliver disse 3
dominans endnu tydeligere, idet der var 6
børn eller børnebørn blandt de præmierede
hunde - altså hele 33%, her i blandt 1. og
2. vinder.

let flest afkom, idet han siden sin avlsdebut,
kun godt 1 år gammel, er blevet brugt rigtig
meget, og der er i dag i den engelske Kennel
klub registreret 109 kuld hvalpe efter ham.
Han er indtil videre blevet far til 9 FTCh,
hvilket er:
FTCh Chyknell Iris
FTCh Chyknell Lilly
FTCh Mallowdale Ken of Winhocklin
FTCh Mallowdale Kim 		
FTCh Chyknell Dove
FTCh Chyknell Eagle
FTCh Chyknell Curlew
FTCh Mallowdale Urika
FTCh Ribbleshead Alex

Af andre børnebørn efter Guppy så jeg,
ved et besøg hos Ian Openshaw, dagen efter Championship, her i januar 2015, nogle unghunde efter Mallowdale Midge, hvor
især den ene tæve, havde et niveau, som jeg
aldrig har set før hos nogen anden hund.
Endvidere har jeg set ekstraordinære talenter
efter Mallowdale Music, som vi også kommer til at se meget mere til.

Tallene for disse 3 kuldsøskendes avlssucces
virker allerede overvældende, men det er
slet ikke slut endnu, fordi der er mange flere hvalpe på vej efter de 3, som slet ikke er
ført på markprøver endnu p.g.a. alder. Alene
i 2013 og 2014 er f.eks. Gun (38 kuld) og
Grand (10 kuld) blevet fædre til alt 48 kuld
hvalpe, og da begge først bliver 9 år her i
2015, vil der med sikkerhed komme mange
flere kuld efter dem, og dermed også potentielle champions.
FTCh Mallowdale Guppy
Tæven Guppy derimod, har afsluttet sin avlskarriere p.g.a. alder, men det må også siges
hun har gjort det enestående, idet hun er
blevet mor til hele 5 FTCh, som er:
FTCh Mallowdale Midge
FTCh Mallowdale Maggy
FTCh Mallowdale Music of Tiptoptjack
FTCh Mallowdale Georgi
FTCh Mallowdale Xfactor.
Her har henholdsvis Midge og Xfactor begge vundet championships, og bl.a. Georgi er
endnu så ung, at hun i årene fremover sagtens kan komme til at stå øverst på skamlen.
FTCh Mallowdale Gun
Ingen tvivl om, at Gun, rent antalmæssigt,
er den af de 3 kuldsøskende, som har av-

Her kan nævnes yderligere, at Chyknell
Iris 2 gange er blevet 2. vinder på engelsk
Cocker Championship.
FTCh Mallowdale Grand
Grand kan ikke helt leve op til sin kuldbrors
antal af parringer, idet der d.d. er registreret 41 kuld hvalpe efter ham i Den Engelske
Kennel Klub, men taler vi om procentvise
champions efter ham, matcher han sin bror
nogenlunde, idet han d.d. er blevet far til 3
champions. Dette er:
FTCh Glenugie’s Capella
FTCh Murrayeden Merille
FTCh Wyndhill Vivid
2. generation
Man har også allerede set, at disse 3 super
hunde ikke kun slår igennem i 1. generation,
men at de giver deres fremragende avlsegenskaber videre, og på nuværende tidspunkt er
hele 4 af deres børnebørn blevet FTCh. og
der er med garanti mange flere på vej.
Af børnebørn efter Guppy kan nævnes 2.
vinder på dette års Cocker Championship
og samtidig årets mest vindende Cocker i
England Chyknell Golden Eagle (søn efter
X-factor), som endnu ikke er champion, men
”kun” har en 1. vinder hidtil og jeg tror helt
op til syv 2. vindere.

Børnene efter Gun har også allerede vist
deres kvaliteter som avlsdyr hvor bl.a. Mallowdale Ken of Winhocklin er blevet far til
2 champions hvoraf den ene er her i Danmark, nemlig DK FTCh Tiptopjack Thrift af
Laycans, som også blev årets mest vindende
markprøvehund i DK i 2013.
Chyknell Iris er mor til p.t. 1 champion, ligesom tæven Mallowdale Kim er mor til en
af Ian Openshaws aller mest lovende unghunde, nemlig Mallowdale Diamond, som
ejet af den engelske dronning, allerede har
vundet 1 åben- og 1 vinderklasse efter deltagelse på kun 2 markprøver.
Blandt Mallowdale Grands afkom har hanhunden Glenugie’s Capella allerede antydet
evnerne, idet han er far til en af de hunde
som imponerede mest på Cocker Championship 2015, nemlig Guns Choice, FTCh
Countryways Alice of Craiwarn.
Danske Cockere
Flere danskere har heldigvis fået øje på henholdsvis Mallowdale Guppy, Mallowdale
Gun og Mallowdale Grands fortræffelige
avlsegenskaber, og vi har lige nu direkte
børn efter både Gun og Grand ligesom vi
har børnebørn gående efter Guppy. Generelt
for disse er dog, at de endnu er for unge til at
være blive ført frem på marprøver. Mon ikke
vi allerede i kommende sæson, vil se flere
af disse på de danske markprøver, og ud fra
forældredyrenes hidtidige avlsresultater, må
vi også gå ud fra, at disse hunde bliver at
finde mellem de bedste.
F.T. Spaniel & Jæger marts 2015 23

