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Det hører så absolut til sjældenhederne, at en 
Irlænder vinder Det Engelske Spaniel Cham-
pionship, sidst det skete var i januar 1998, hvor 
Norman Blakeney vandt med sin helt fantasti-
ske tæve, Int FTCh Philips Girl.
Mange af vi gamle husker også tydeligt cham-
pionshippet året efter, i 1999, hvor Philips Girl, 
om muligt, var endnu mere suveræn, og klart 
burde have gentaget sin triumf, men nej man 
kunne simpelthen ikke have, at en Irlænder 
skulle vinder 2 år i træk, så derfor måtte hun 
nøjes med en 2. vinder. Dette betød, at der 
skulle gå hele 18 år før historieskrivningen blev 
gentaget. For her i januar 2016, vandt Louis 
Rice Det Engelske Spaniel Championship med 
sin super tæve Int FTCh Sliabh Treasure.
Louis sejr var godt nok en gentagelse af 
Norman Blakeneys triumf fra 1998, men 2016 
vinderen, Louis Rice, står faktisk med en 
rekord alene, idet han foruden at eje, træne og 
føre Treasure, også har opdrættet hende selv, 
og det havde Norman Blakeney ikke gjort, med 
Philips Girl, idet hun var opdrættet og faktisk 
også delvist trænet af en anden.
Der er dog også andre lighedspunkter mellem 
de 2 irske tophunde, idet de begge er tæver, 
begge er sort/hvide ligesom de begge vandt 
championships afholdt i hårdt terræn, hvilket 
absolut ikke er en tilfældighed, fordi de Irske 
Spaniel er kendt for at være mere til de hårde 
terræner end mange af de engelske.

Int FTCh Sliabh Treasure er født den 25. maj 
2009 og er så absolut ingen novice i Irland. 
Hun er dybt rutineret og har i en årrække hørt 
til den absolutte top på de Irske markprøver, 
hvilket  hendes 14 x 1. vinder også bevidner 
om ligesom hun har været 2. vinder på Irsk 
Spaniel Championship.
Treasure er som nævnt opdrættet af Louis 
selv og er efter den sort/hvide hanhund Raven 
Inquest og tæven Cheweky Riggly of Sliabh. 
Umiddelbart ikke den kendste markprøve-
afstamning, men hvis man har kigget lidt på 
stamtavler, vil man opdage, at især Raven 
Inquest har gjort det endog fremragende i 
avlen. Han døde sidste år p.g.a. alder, men har 
ellers stået til avl på kennel Countryways i Eng-
land. Her er han blevet far til flere tophunde. 

En Irsk rekordmager og superstar
Da vi i sidste nr. af FT Spaniel & 
Jæger portrætterede årets Engelsk 
Cocker Championshipvinder, havde 
vi endnu ikke planlagt nedenstående 
portræt af Den Engelsk Springer Spa-
niel Championshipvinder 2016, men 
da vi henvendte os til Louis Rice, og fik 
historien bag, vidste det sig, at der var 
rigtig mange lighedspunkter mellem 
de 2 vindere af årets absolutte Spaniel 
topbegivenheder på verdensplan.
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Louis Rice med pokalen for det vundte Engelske Spaniel Championship 2016. Til højre hans vinden-
de hund, Int FTCh Sliabh Treasure og til venstre datteren efter Treasure, FTCh Sliabh Cushla

Int FTCh Sliabh Treasure

Bl.a. Louis Rice selv har gode erfaringer med 
Raven Inquest, idet han i sommeren 2006, køb-
te en hvalp efter ham på kennel Countryways. 
Dette var tæven Countryways Judy of Sliabh. 
Louis trænede Judy og opnåede også 1. vinder 
på åben klasse markprøve med hende, men røg 
herefter desværre ind i private problemer om-
kring en skilsmisse, og det betød, at han solgte 
Judy til den kendte professionelle hundemand 
Jon Bailey (Churchview). At Judy virkelig var 
en tophund viste hun kort efter, da Jon Bailey 
vandt de 2 første markprøver han stillede 
hende på, hvorefter hun blev champion. I 2011 
vandt Judy endvidere Irsk Spaniel Champions-
hip med Jon som fører. Et Championship, hvor 
Louis Rice pudsigt nok blev 2. vinder med en 
af hans andre tæver, FTCh Wyndhill Shoona 
of Sliabh.
Netop Judy’s fremragende egenskaber, var 
årsagen til, at Louis i 2009, parrede sin egen 
tæve Cheweky Riggly of Sliabh med Raven 
Inquest, og fra dette kuld beholdte han selv 
Sliabh Treasure.
At netop linien efter Raven Inquest er succes-
fuld kan ses af Treasures første kuld hvalpe fra 
2013. Her blev Treasure parret med den kendte 
hanhund FTCh Wyndhill Brett of Stagsden, 
og fra dette kuld beholdte Louis selv Sliabh 
Cushla.
Cushla slægter sin mor på, og hun debuterede 
på markprøver her i 2015 og blev faktisk 1. 
vinder på de 4 første markprøver hund deltog 
på, hvilket øjeblikkeligt gjorde hende til Irsk 
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FTCh allerede i hendes første markprøvesæ-
son. Cushla understregede sin klasse ved at 
blive 3. vinder på Irsk Spaniel Championship i 
december 2015.

Netop Judy’s 
fremragende 

egenskaber, var 
årsagen til, at Louis i 

2009, parrede sin egen 
tæve Cheweky Riggly 
of Sliabh med Raven 

Inquest, og fra 
dette kuld 

beholdte han selv 
Sliabh Treasure

Indledningsvis fortalte jeg, at Louis Rice havde 
meget tilfældes med Cocker Championshipvin-
deren Richard Preest. Dette fordi, at Louis Rice 
heller ikke har været med i Spanielverdenen ret 
lang tid, nemlig kun 13 år og han har samtidig 
på disse 13 år været kolosal succesrig hvor han 
har fået markprøvepræmieret 14 forskellige 
hunde, hvoraf de 10 er blevet FTCh. Han har 
2 gange været 2. vinder og 1 gang 3. vinder på 
Irsk Spanielchampionship og har altså, som 
kronen på værket, vundet Engelsk Champions-
hip i januar 2016.

Louis kennelnavn er, som det fremgår, Sliabh 
og dette er et Irsk slangudtryk for et bjerg. 
Det hele startede med, at Louis overværede en 
hundeopvisning på et Game Fair og herefter 
var han solgt.
Hans første hund han deltog på markprøver 

4 Irske FTCh alle trænet, ejet og ført af Louis Rice: Fra venstre FTCh Wynhill Shona of Sliabh, FTCh 
Sliabh Cushla, FTCh Sliabh Treasure og længst til højre FTCh Sliabh Snipe.

med var tæven Cheweky Lightening, en tæve 
som Louis købte af Mark Whitehouse, og en 
tæve han stadig anser, som den bedste han 
har ejet. Louis nåede at lave et kuld hvalpe 
på hende, hvor der desværre ikke kom noget 
topafkom, men herefter skete katastrofe des-
værre, da Lightening døde i en forholdsvis ung 
alder af Parvo Virus.

Hvis man kigger lidt på de hunde som Louis 
har ført frem og også gjort til champion, er det 
tydeligt, at han i sit valg af hund, ikke går efter 
bestemte avlslinier, men ligesom prøver sig lidt 
frem. Som tidligere nævnt er han ved at opbyg-
ge en tævelinie gennem Treasure og Cushla, 
men også efter hans tæve FTCh Wyndhill Sho-
na of Sliabh, har han beholdt nogle afkom, og 
Shona har f.eks. en helt anderledes afstamning 
end Treasure. Mon ikke han på et tidspunkt 
kommer til en konklusion på, i hvilken retning 
han skal gå med sit Sliabh opdræt.

Louis betragter sig selv 
som lidt af en 

enspænder, og han 
siger selv, at han 

aldrig har deltaget i 
fællestræninger, men 
elsker at gå og træne 

sine hunde alene, hvor 
han kan komme helt 
ned i de små detaljer. 



18 F.T. Spaniel & Jæger juli 2016

Louis betragter sig selv som lidt af en enspæn-
der, og han siger selv, at han aldrig har deltaget 
i fællestræninger, men elsker at gå og træne 
sine hunde alene, hvor han kan komme helt 
ned i de små detaljer. Han deltager selvfølgelig 
med andre når der skal trænes op til sæsonen, 
og hvor der skydes vildt over hundene. Han 
nævner selv 2 personer som har lært ham at 
træne hund og det er Matt Morgan og Damian 
Newman. Netop Matt Morgan er manden bag 
kennelnavnet Wyndhill, så det er derfor ikke så 
underligt, at Louis selv har haft hunde herfra, 
ligesom han har brugt Wyndhill hanner til sit 
opdræt.
Louis er kendt for at være ekstremt seriøs 
med sin træning, og han er vel en af de eneste 
trænere der har sat lysanlæg op i sin kaningård, 
så han også kan træne der efter det er blevet 
mørkt.

Louis er kendt for at 
være ekstremt seriøs 
med sin træning, og 
han er vel en af de 

eneste trænere der har 
sat lysanlæg op i sin 

kaningård, så han også 
kan træne der efter 
det er blevet mørkt.

At seriøsitet også giver store resultater er Louis 
et fremragende eksempel på.

Louis har endvidere meget markante meninger 
omkring Spaniels og især træningen af dem. 
Han fortæller selv, at han ikke kan fordrage at 
se hunde som en knækket i træningen og nær-
mest opføre sig som robotter, hvor de bliver 
båret rundt i terrænet af deres fører, nøjagtigt 
som de var styret af et joy-stik.
Når man ”træner” en hund, så bliver man ved 
at gentage den enkelte øvelse til hunden har 
forstået opgaven. Når man ”knækker” en hund 
så dominerer eller truer man hunden til at 
udføre den bestemte opgave.
Louis går rigtig meget ind for, at hunden skal 
trænes og ikke knækkes. De skal jage naturligt 
og vise glæde, udstråling og jage frit ved brug 
af næsen, i forhold til vinden. Samtidig skal 
hunden have forståelsen for, at jagten kun 
bliver succesrig hvis man samarbejder, hvor 
det er føreren som flokleder, der bestemmer i 
hvilket retning og i hvilket område man jager, 
men at det er hunden som finder vildtet i det 
ansviste område.
Louis beklager, at der i dag er flere i mark-
prøvesporten med Spaniels, som kun deltager 
for at hævde dem selv og faktisk slet ikke er i 
gamet, fordi de elsker deres hunde. Disse per-
soner bruger kun hundene til at gøre opmærk-
som på sig selv og evt. tjene lidt hurtige penge. 

Værst er det, synes han, hvis disse selvhæv-
dende personer så også bliver dommere, for så 
ender det helt galt, hvor det netop er ”robotter-
ne” som kommer til at vinde markprøverne, og 
det er ødelæggende for racens fremtid. 

Louis har selv dømt markprøver gennem flere 
år som panel B dommer, men her i april måned 
2016, er han blevet udnævnt som panel A 
dommer og vil derfor fra kommende sæson 
kunne dømme alle prøver incl. championships. 
Louis vil her gøre sit yderste for, at det er de 
hunde som er trænede, jager frit og bruger de-
res medfødte naturlige vildtfindende egenska-
ber, som vinder markprøverne han dømmer.

Louis fortæller endvidere, at han i sin for-
holdsvis kort karriere som hundetræner også 
har prøvet at træne både Cocker Spaniels og 

Labradors men for ham, vil Springerne altid 
har førsteprioritet, og et af hans store mål de 
kommende år er også at vinde Irsk Spaniel 
Championship, hvor han, som tidligere nævnt, 
flere gange har været tæt på med både 2. og 
3. vinder. Det skulle undre om Louis ikke 
indenfor en kort årrække, også på dette punkt 
når sine mål.

Til slut vil Louis gerne give evt. nye Spanieleje-
re, og især dem som ønsker at deltage på mar-
prøver, det råd, at de skal første og fremmest 
skal forsøge at købe den bedst mulige hvalp 
med de fleste naturlige egenskaber er bevaret. 
Herefter skal de træne hvalpen seriøst og give 
sig god tid og så er det grundlæggende vigtigt 
at forstå, at markprøver først og fremmest er 
en sport og en hobby og ikke en økonomisk 
sikring af ens fremtid.


