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Enestående Cocker avlstæver

Når vi taler om avl, har de fleste en tendens 
til udelukkende at fokusere på hanhunden/
faderen til hvalpene. Dette er meget forkert 
for udover, at alle erfarne opdrættere altid 
anbefaler at kigge mest efter tævelinien (mød-
rene) så er det også videnskabelig bevist, at 
hvalpene i et kuld får flere gener fra moderen 
end fra faderen.
Dette bekræftes også af, hvis man begynder, 
at lave statistikker på de enkelte avlsdyr. Rent 
statistisk kan man måle antallet af afkom som 
er blevet Field Trial Champions i forhold til 
det samlede antal hvalpe det enkelte avlsdyr 
har produceret. 
Den bedst avlende hanhund er ud fra sådan en 
statistik FTCh Wernffrwd Dai Bach, som blev 
far til ialt 193 hvalpe, hvoraf de 8 blev FTCh. 
Altså godt 4% af hans afkom nåede til tops. Til 
sammenligning er den hanhund som har avlet 
flest championafkom, FTCh Danderw Druid, 
blevet far til 1367 hvalpe, hvoraf 24 er blevet 
Champions, hvilket svarer til 1,8%.

Hvis vi laver samme statistik over Cocker 
tæver, viser det sig, at de 7 bedst avlende 
Cockertæver har procenter på mellem 14% 
og 28%, hvilket er imponerende tal, hvor de 
bedste avlstæver altså har avlet FTCh på mere 
end hver 4. hvalp.

Nu skal man selvfølgelig passe på enøjet at 
bruge sådanne statistiktal, for en attraktiv 
hanhund bliver selvfølgelig far til langt flere 
hvalpe end en tæve , men forskellene er alli-
gevel så markante, at de også fortæller hvor 
stor indflydelse tæverne har på deres afkom i 
forhold til hannerne.

Vi vil nedenstående lave et miniportræt af de 
7 bedst avlende Cocker tæver i nyere tid. 
Nogle vil måske spørge hvorfor netop lige 7, 
svaret er, at vi kun har taget tæver med som 
minimum skal have avlet 5 FTCh og det er der 
altså kun 7 tæver som har indenfor de sidste 
25 år. Det viser sig samtidig, at disse 7, også er 
de tæver med højeste procenttal i forhold til 
antallet af alle de hvalpe de er blevet mor til.

Rækkefølgen på de 7 portrætter er valgt ud 
fra de enkelte tævers procentsatser, men den 
enkelte læser kan jo vælge andre kriterier 
omkring placeringerne.

FTCh Chyknell Jessica
En klar nr. 1 på listen er supertæven Chyknell 
Jessica. Hun blev født i 1996 og havde ialt 5 
kuld hvalpe der indeholdte ialt 25 hvalpe. 7 
af disse hvalpe blev Field Trial Champions, 
hvilket svarer til 28% af hendes hvalpe. Listen 
kunne endda nemt været blevet større, idet 
tæven Chyknell Brit vandt 1 vinderklasse og 
blev samtidig 4. vinder på Engelsk Cocker 
Champion. Hun blev dog solgt til USA, før 
hun kunne nå at blive champion.
Yderligere understregning af Jessica suveræ-
nitet er, at 3 af hendes championafkom også 
formåede af vinde Championship.
Om det er et minus for Jessica, må være op til 
den enkelte, men alle Jessicas 7 champions (+ 
Chyknell Brit) var alle efter den samme far, 
nemlig FTCh Danderw Druid. Jessica havde 
sit første kuld hvalpe med hanhunden FTCh 
Parkbreck Jefferson, men her kom ingen 
champions. De efterfølgende 4 kuld hvalpe var  
med Druid, og dette gav altså 7 FTCh. 

FTCh Chyknell Jessica

Hvad der yderligere understreger Jessica’s 
avlssucces er, at hun også gav sine avlsegen-
skaber videre til sit afkom, og bl.a. denne 
listes nr. 2 - Chyknell Hidie - er et rigtig godt 
eksempel på dette.
Jessicas 7 championafkom er:

FTCh Chyknell Megan - (engelsk champions-
hipvinder 2003 og Amerikansk championship 
vinder 2004)
FTCh Chyknell Gold Star - (engelsk Champi-
onship vinder 2004)
AM FTCh Chyknell Red Kite (Amerikansk 
FTCh og vinder af Amerikansk Championship 
2006)
FTCh Chyknell Judy
FTCh Chyknell Gold Finch
FTCh Chyknell Puffin of Murreyeden
FTCh Chyknell Hidie

Det er fuldstændig 
enestående, at mor og 

datter kan være 
henholdsvis nr. 1 og 2, 
når man opgør en liste 
over de mest succesrige 

avlstæver
FTCh Chyknell Hidie

Det er fuldstændig enestående, at mor og 
datter kan være henholdsvis nr. 1 og 2, når 
man opgør en liste over de mest succesrige 
avlstæver, men det er altså rigtigt.
Hidie er født i 2004 og er fra Druid og Jessicas 
sidste kuld hvalpe sammen. Hidie havde 
”kun” 4 kuld hvalpe hvori der ialt var 20 
hvalpe. Af disse blev 5 FTCh, hvilket svarer 
nøjagtigt til 25% - altså hver 4. hvalp efter 
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FTCh Chyknell Hidie

FTCh Priorsmeadow Dancer

Larford Celt

Hidie blev champion - fantastisk. 
De 3 første kuld havde Mallowdale Gun som 
far, hvilket gav de 5 FTCh. Ved hendes sidste 
kuld var Guns kuldbror, FTCh Mallowdale 
Grand far. Gun er en af vore dages absolut 
mest succesrige avlshanner og hvis vi kigger 
på Engelsk Cocker Championship her i 2018, 
havde han 6 stk. afkom kvalificeret, bl.a. vin-
deren var efter Gun.
Jeg har haft den store fornøjelse, at se Hidie 
på  Engelsk Cocker Champion flere gange 
(hun var kvalificeret 5 år i træk). Hidie var 
trænet af Ian Openshaw men normalt ført af 
hendes ejer og opdrætter Joe Shotton. Joe var 
omkring de 90 år, og det var helt utroligt, at 
opleve samarbejdet mellem de 2. Hidie var en 
forrygende tæve med stor speed, men alligevel 
magtede hun konstant at observere om Joe 
var i stand til at følge med hende. Hvis han 
ikke var (hvilket skete tit) stoppede hun op for 
at vente på ham. Hidie var (med et moderne 
ord) helt utrolig ærlig, og ikke bare en gang 
snød hun gamle Joe. En fantastisk tæve, hvis 
5 afkom var:
FTCh Chyknell Iris (2 x 2. vinder Engelsk 
Cocker Championship)
DK FTCh S FTCh Chyknell Curlew (både 
dansk og svensk Champion ligesom hun vandt 
både Dansk og Svensk Cocker Mesterskab)
FTCh Chyknell Lily
FTCh Chyknell Dove
FTCh Chyknell Eagle

Vi har tidligere 
portrætteret Celt i 

disse spalter, og hun er 
i dette sammenhæng 

fuldstændig unik i 
forhold til de 6 andre 

super avlstæver

Larford Celt
Vi har tidligere portrætteret Celt i disse 
spalter, og hun er i dette sammenhæng fuld-
stændig unik i forhold til de 6 andre super 
avlstæver.
De 6 andre toptæver er alle tæver som selv har 
bevist deres superevner ved alle at blive FTCh, 
en enkelt sågar Engelsk Cocker Chamions-
hipvinder. Celt selv var ikke noget særligt, 
idet hun max har fået et bestået i åben klasse 
markprøve, og modsat alle forudsigelser, 
viste det sig, at hun avlede hunde som var lagt 
bedre end hende selv.
Ligeledes formåede Celt at avle champions 
med  hele 3 forskellige hanhunde som fædre 
Kun 1 af de andre 7 tæver har gjort dette 
bedre. Celt blev mor til 6 FTCh, men da hun 
havde 5 kuld hvalpe med ialt 25 hvalpe (24%), 
er hun lige 1% under Hidie, men man kunne 
sagtens havde ladet Celt komme ind som nr. 2 
eller sågar nr. 1 alt efter temperament.
Nøjagtig som med Jessica og Hidie har Celt 

også formået at avle sine avlsegenskaber 
videre til sit afkom, for blandt dem, er der flere 
avlsstjerner.
FTCh Larford Elma (Engelsk Cocker Champi-
onvinder 2002)
FTCh Larford Evan (nr. 2 Engelsk Cocker 
Championship 2002)
FTCh Dardnell Dealer (En af de mest succes-
rige avlshanner)
FTCh Dardnell Divot
FTCh Dardnell Dizzy
FTCh Dardnell Didler (Amerikansk FTCh)

FTCh Priorsmeadow Dancer
Blev født i 2001 på Kennel Priorsmeadow i 
Wales, opdrættet af Spikey Wilks, men ejet af 
Peter Jones, Maesydderwen kennelen. Spikey 
Wilks og Peter Jones har altid haft et utroligt 
tæt samarbejde. Deres arbejdsfordeling var, at 
hvalpene tit blev født hos Spikey samtidig med 
han prægede dem, og når de var gamle nok til 
at begynde på egentlig træning tog Peter Jones 
over, og trænede og førte både Priorsmeadow 
og Maesydderwen Cockerne. Hvem der blev 
registreret som ejer af de enkelte hunde kunne 
for det meste være hip som hap.
Det samme gjaldt også Priorsmeadow Dancer, 
som var en forrygende toptæve, og det viste 
sig også, at hun gav sine fremragende egen-
skaber videre til sit afkom.
Dancer havde hele 6 kuld hvalpe hvor der ialt 
kom 35 hvalpe, heraf blev 6 af dem FTCh. 
Hvilket 17% i vores sammenligning.
Til et plus for Dancer er disse 6 FTCh avlet 
med 2 forskellige hanner. Hendes første kuld 
hvalpe var med den lidt ukendte hanhund 
Maesyddersen Shelayly, og her kom 1 FTCh. 
Hendes yderligere 5 kuld, som nærmest har 
fået legendestatus var alle med superavlshan-
nen FTCh Maesydderwen Scimitar, og denne 
kombination gav altså yderligere 5 FTCh. 
Nogle af disse har vist sig at være fremragende 
avlshunde også.
Dancers 6 afkom som blev FTCh var:
FTCh Maesydderwen Sash (ejet og ført af 
Peter Jones)
FTCh Maesydderwen Spartan (succesrig og 
meget brugt avlshan og ejet og ført af Peter 
Jones)
FTCh Maesydderwen Secret (ejet og ført af 
Guy Stubbings)
FTCh Maesydderwen Sizzle (ejet og ført af 
Greg Beeton)
FTCh Maesydderwen Saucey (ejet og ført af 
Stuart Morgan)
FTCh Maesydderwen Snoopy (ejet af Spikey 
men trænet og ført af Stuart Morgan)

FTCh Brook Furlong 
of Tiptopjack

Brook Furlong er den yngste af de 7 superavl-
stæver vi fokuserer på i denne artikel, idet 
hun er født i 2007. Hun er samtidig den eneste 
tæve (blandt de 7) som har opnået resultater 
som dækker alle de parameter man måtte 
måle en super avlstæve på. Brook Furlong er 
selvfølgelig FTCh, hvilket hun blev allerede 16 
måneder gammel. Hun er den eneste som selv 
har vundet Engelsk Cocker Championship, og 
det vel at mærke efter hun har været kvalifice-
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FTCh Brook Furlong of Tiptopjack

FTCh Mallowdale Guppy

FTCh Dearnvalley Jade of Cheweky

ret 6 år i træk. Hun har avlet FTCh med 2 for-
skellige hanner som fædre. Brook Furlong har 
haft 4 kuld hvalpe og i disse fået ialt 30 hvalpe. 
5 af disse er blevet FTCh, hvilket giver hende 
17%. Hendes tal, hvad angår antal FTCh, kan 
dog endnu nå at stige, fordi nogle af hendes 
børn stadig føres på markprøver, hvor flere af 
dem er field trial vindere.
Hendes 2 første kuld var med FTCh Danderw 
Druid som far, hvilket gav 4 FTCh. (2 i hvert 
kuld). Hendes 3. kuld havde FTCh Mallowda-
le Gun som far, og her er indtil videre kommet 
1 FTCh. Hendes 4. og sidste kuld hvalpe  i 
2014 var med den i dag meget kendte FTCh 
Rowston Spikey Aderyngi. Dette kuld har 
skuffet, og det hører til særtilfældene, når 
man parrer 2 superavlshunde med hinanden, 
og det så ikke giver hvalpe, som hverken når 
mor eller fars kvaliteter. Man må blot kon-
statere, at Spikey og Brook Furlong blot ikke 
passer sammen.
Brook Furlong er opdrættet og ejet af Nigel 
Partiss, men trænet og ført af Ian Openshaw.
Brook Furlongs 5 FTCh er:
FTCh Tiptopjack Dime
FTCh Tiptopjack Sixpence
FTCh Tiptopjack Swirl
FTCh Tiptopjack Twirl
FTCh Tiptopjack Ajay
Her i Danmark har haft stor kontakt med 
Brook Furlong idet der er importeret hvalpe 
fra hendes 1. - 2. og 3. kuld hvalpe, og Michael 
Frank Rasmussen importerede bl.a. FTCh 
Swirl til DK sidste sommer, hvor hun nu frem-
over skal stå som avlstæve. 
En anden pudsig ting omkring Brook Furlong, 
som nok ikke mange ved, så er Årets danske 
Cocker Markprøvemester Tiptopjack Thrift 
of Laycan’s (og måske den bedste Cocker 
tæve vi nogensinde har haft i Danmark), efter 
en mor som hedder Lichfield Hintsford Of 
Tiptopjack. Lichfield Hintsford of Tiptopjack 
er faktisk kuldsøster med Brook Furlong, så 
det er jo tydeligt af topkvaliteter ikke kommer 
ud af ingenting.

FTCh Mallowdale Guppy
Guppy er født i 2006 er er fra et nu legen-
darisk kuld hvalpe. Der var kun 3 hvalpe i 
kuldet, 2 hanner og 1 tæve (Guppy). Alle 3 
blev FTCh og alle 3 har vist sig at være frem-
ragende avlshunde. Foruden Guppy var de 2 
kuldbrødre FTCh Mallowdale Gun og FTCh 
Mallowdale Grand. Med disse 3 som forældre 
er der p.t. kommet 18 FTCh hvoraf de 4 også 
har vundet mesterskaber.
Men tilbage til Guppy, hun fik ialt 4 kuld hval-
pe indeholdende 31 hvalpe. 5 af disse hvalpe 
blev FTCh hvilket giver 16%. Udover dette har 
2 af de 5 FTCH også vundet Mesterskabet i 
England og Irland.
Guppy har haft 3 kuld hvalpe med FTCh 
Danderw Druid og 1 kuld hvalpe med FTCh 
Chyknell Gold Star. 
Hendes 5 FTCh er:
FTCh Mallowdale Midge (Irsk Champions-
hipvinder)
FTCh Mallowdale Maggy
FTCh Mallowdale Music of Tiptopjack
Mallowdale X-Factor (Engelsk Champions-
hipvinder)

FTCh Mallowdale Georgie

En ting som også 
understreger tævernes 
store betydning i avlen 
er, at rekordmageren 
blandt avlshanner, 
hvad angår antal af 

FTCh efter sig, FTCh 
Danderw Druid, blev 
far til ialt 24 FTCh, 
heraf er de 17 avlet 

med de 3 supertæver, 
Chyknell Jessica, 
Brook Furlong of 

Tiptopjack og 
Mallowdale Guppy 

som mødre.

FTCh Dearnvalley Jade 
of Cheweky

Jade blev født i 2001 og har som den eneste 
haft hele 7 kuld hvalpe der ialt indeholdte 37 
hvalpe. Jade blev mor til 5 FTCh (14%), men 
det der gør hende helt unik i sammenhæn-
get er, at disse 5 FTCh børn er avlet med 4 
forskellige hanner som fædre. 1 FTCh med 
FTCH Larford Cateran som far. 2 FTCh med 
FTCh Mallowdale Zander som far. 1 FTCh 
med FTCh Timsgarry Barlow som far og 
endelig 1 DK FTCh med FTCh Argyll War-
rior som far. Den sidste FTCh var Lowflyer 
Noma af Laycan’s, som blev ejet og ført af Line 
Hedegaard Andersen og Kent Kristensen her 
i Danmark.
Et stærkere bevis på at være en fantastisk 
avlstæve kan vist ikke findes.
Jade var også selv en fantastisk hund på mark-
prøver, og dette helt op i en høj alder. Vi havde 
faktisk fornøjelsen af hende på nogle enkelte 
vinderklasseprøver her i DK. Her impornere-
de hun stort på trods af hun dengang var 10 år 
gammel.
Jade 5 FTCh er:
FTCh Cheweky Bovril
FTCh Cheweky Houston of Beggarbush
FTCh Cheweky Scholes
FTCh Cheweky Twiggy
DK FTCh Lowflyer Noma af Laycan’s.

I næste nr. vil vi portrættere de 
bedst avlende Springer tæver.


