“En stjerne er slukket”
Af Ole Geert Dam
Den sort/hvide tæve, DK.F.T.Ch. Birdrowe
Shauna af Brookmoor døde her i begyndelsen af året næsten 15 år gammel.
Ikke alle nye kender Shauna, men hun er til
dato den mest vindende Spaniel i klubbens
historie, og som den hidtil eneste, har hun
formået at vinde Markprøvemesterskabet 2
gange, nemlig i 1999 og 2000.
Shauna blev født den 16. maj 1995 på den
berømte Kennel Birdrowe i Nordirland,
opdrættet af Tim Crothers. Hun blev købt
her til landet allerede som 8 ugers hvalp af
Frank Storgård, som ejede, trænede og førte
hende hele hendes liv.
Som hos mange andre stjerner, hører der
også en special historie til, hvordan Frank
ﬁk Shauna. Det var faktisk en anden kendt
hundefører i klubben, Carsten Ovesen, som
havde bestilt en tævehvalp ved Tim Crothers
tilbage i 1995, og Frank var, på daværende
tidspunkt, faktisk på udkig efter en ny hanhund, så derfor kontaktede Carsten, Frank,
og fortalte ham, at han fra Shauna’s kuld,
godt kunne få en hanhund, og da Frank, på
ﬂere videoer, havde set Shauna’s mor F.T.Ch.
Birdrowe Miss O’lene, takkede hans straks
ja til tilbudet, og derfor blev, både Birdrowe
Shauna og Birdrowe Shane reserveret til
import her til landet. Inden hvalpene kom
til Danmark, skete der imidlertid nogle ting
som gjorde, at Carsten og Frank blev enige
om at bytte, sådan at Frank ﬁk tæven og
Carsten ﬁk hanhunden. Hanhunden, Birdrowe Shane, afhændede Carsten senere til
Paul Anderson i Sverige, og Shane blev i
Sverige F.T.Ch. og et meget brugt avlshan.
Jeg husker selv, at jeg så Shauna som hvalp
i det tidlige efterår 1995, og allerede på dette
tidspunkt kunne hun jage alt ligefra katte til
småfugle. Ja Frank var på daværende tidspunkt noget bekymret for om hun måske
blev for vild, idet Shauna var meget tændt
allerede som hvalp.
Men det blev ikke for vildt, for allerede i
december måned 1997, vandt Shauna 2 vinderklasse markprøver, og kunne derfor, kun
2 år gammel, allerede smykke sig med titlen
DK.F.T.Ch.
Shauna havde en enestående markprøvekarriere som forløb over 4 sæsoner, og her
nåede hun at blive 1. vinder i vinderklassen
hele 10 gange. Heraf har hun også haft utrolige resultater på de 4 Markprøvemesterskaber hun deltog på, nemlig:
1997: 2. vinder
1998: 3. vinder
1999. 1. vinder
2000: 1. vinder
Endvidere blev Shauna, helt suverænt, også

årets mest vindende markprøvehund i 1999
med over dobbelt så mange point som nr. 2
på listen.

Klasse fornægter sig ikke

Shauna’s store styrke, som jagt- og markprøvehund, var, at hendes besnærende fart
og stil kom til udtryk uanset hvilken terræntyper hun blev budt. Hun arbejde fortrinligt
i de hårdeste brombær, men var også et vinderpotentiale på rene græsmarker. Ligeledes
var hun “gående” uanset om hun arbejdede
i en hønsegård eller skulle gå længe før hun
ﬁk fugl. Samtidig var Shauna også en fremragende apportør, hvor hun var rigtig god til
bl.a. at ﬁnde løbende og anskudt vildt.

Klassen kommer ikke fra fremmede

Det er sagt mange gange før, for selvfølgelig
kommer Shauna’s ekstraordinære egenskaber ikke fra fremmede, idet begge hendes
forældre var tophunde både i England og
Irland.
Shauna’s mor var den brun/hvide tæve
F.T.Ch. Birdrowe Miss O’Lene, som var Tim
Crothers helt store stjerne i 1990’erne, hvor
hun blev 1. vinder på vinderklassemarkprøver hele 20 gange. Miss O’Lene blev
ligeledes 2. vinder på Engelsk A.V. Championship, og hun var i stand til at konkurrere
på aller højeste niveau selv da hun var 9 år
gammel. Miss O’Lene blev endvidere mor til
ﬂere F.T.Ch. både i England og Irland. Her
kan bl.a. nævnes en anden hund vi har haft
glæde af her i Danmark, nemlig hanhunden
F.T.Ch. Birdrowe Buzz of Bellever.
Shauna’s far var den sort/hvide hanhund
F.T.Ch. Readhead Riley som foruden sit
championat, også har sat sine spor i avlen i
England. Han var ikke blandt de mest brugte avlshanner, men alligevel blev han far
til 6 F.T.Ch., her i blandt den kendte tæve,
F.T.Ch. Castlings Fly, som blev 2. vinder på
Engelsk Championship 1997.

Shauna som avlstæve

Det kan ikke undre, at Shauna, med hendes
egenskaber og hendes baggrund, også blev

en stor succes som avlstæve.
Klogeligt nok, har Frank Storgård bygget
hele sin succesrige avl på kennel Brookmoor op med netop Shauna som stammor.
Shauna er blevet mor til 2 DK.F.T.Ch.. fra
2 forskellige kuld. Det var hanhunden
DK.F.T.Ch. Brookmoor Jonty, ejet og ført af
Flemming Lorentzen, der havde DK.F.T.Ch.
Drumagrove Bruce af Twinoaks som far.
Den anden var en tæve, som Frank selv beholdte, trænede og førte, nemlig DK.F.T.Ch.
Brookmoor Rapper Snowﬂake, der havde
Franks egen hanhund, Rytex Rapper af
Brookmoor som far.
Frank har bygget videre på Shauna, gennem
Snowﬂake, idet Snowﬂake er blevet mor til
en anden af Frank’s egne tæver, nemlig
DK.F.T.Ch. Brookmoor Super Skeet. Skeet
er igen mor, til den tæve Frank fører på
vinderklasser i dag, nemlig Brookmoor Super Mie. Mie har allerede i sæsonen 2009,
vundet en vinderklassemarkprøve, og det
skulle derfor undre meget, om ikke Super
Mie, bliver 4. generation af championtæver
startende med Shauna. Men hvis vi skal se
tævelinien helt igennem vil Mie, såfremt
hun opnår sit championat, faktisk være 6.
generation af championtæver startende med
F.T.Ch. Birdrowe Miss O’Lene og hendes
mor F.T.Ch. Cresset Claret of Birdrowe.
Rutinerede og succesrige opdrættere har
altid fremhævet, at hvis man vil opnå succes
med sin avl, så er det meget vigtigt, at få opbygget en god tævelinie, og Shauna er jo et
fremragende eksempel på, at disse gode råd
også har sin berettigelse i vore dage.
Der er ingen tvivl om, at Shauna for altid vil
være Frank’s “dog in a lifetime”, men Shauna
vil heller ikke blive glemt af vi andre “gamle
rotter” i faget. For selv om en stjerne er slukket for nu, vil en stjerne som Shauna, altid
funkle på stjernehimlen over Spaniel-Danmark. Det bevidner hendes egne resultater
om, men også hendes børns, børnebørns og
oldebørns resultater om.
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