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FTCh Argyll Warrior - eller Skipper - som han 
blev kaldt, blev født den 17. juni 2002 og døde 
den 16. juni 2016 - dagen før han var blevet 
14 år gammel. Ovenstående billede af Skipper 
og en af Will Clulee’s døtre, er taget af Liam 
Mulcrow ganske kort tid før Skippers død.

Hele historien om Skipper (Argyll Warrior) 
starter faktisk tilbage i 2001, hvor der skete 
det unikke, at 2 kuldsøskende, nemlig Larford 
Elma og Larford Evan, blev henholdsvis nr. 1 
og 2 på det engelske Cocker Championship. 
Det pudsige var at begge hunde, tæven Elma og 
hanhunden, Evan var trænede af Will Clulee, 
men Will havde valgt at sælge Elma, kort efter 
han havde ført hende til 1. vinder på åben klas-
se markprøve. Køberen var Brian Whittaker, 
og det var Brian som førte hende da hun vandt 
championshippet og Will førte så 2. vinderen, 
Evan.
Brian Whittaker ønskede selvfølgelig at lave 
hvalpe på Elma og hans plan var i første 
omgang, at bruge Will Clulee Championship-
vinder fra år 2000, FTCh Larford Cateran. Han 
spurgte derfor om råd hos Will Clulee, men 
selvom det var Brians plan at parre 2 champi-
onshipvindere med hinanden, så sagde Will 
Clulee nej. Grunden hertil var, at Will havde 
set en lidt ukendt hanhund, som han havde 
været meget begejstret for. Hanhunden hed 
Norleigh Clune of Kingcott, ejet af Richard 
Claydon men ført af Simon Tyers. Will havde 
set Clune på en markprøve, hvor terrænet 
udelukkende bestod af brombær, og Clune 
havde nærmest smadret terrænet, og hvis der 

er noget som Will altid har været begejstret for, 
så er det meget hårdtgående hunde.
Selvom Clune aldrig blev champion så lyttede 
Brian alligevel til Wills råd, og selvom han 
skulle rejse helt op til Inverness i det nordlige 
Skotland, hvor Richard Claydon boede, blev 
parringen en realitet. Den 17. juni 2002 fødte 
Elma kuldet, som indeholdte 3 tæver og 2 
hanner.
Interessen var omkring de 2 hanhunde, hvor 
Brian Whittaker selv beholdte den ene - Argyll 
Warrior (Skipper).
Brian trænede herefter Skipper og nåede også 
at vinde en åben klasse markprøve med ham, 
men da det gjaldt vinderklassen kunne Brian 
simpelthen ikke styre Skipper fordi han enten 
knaldapporterede eller trak voldsomt frem 
(pullede) i søget.
På dette tidspunkt var Skipper 2 år gammel, 
meget hårdtgående og svær at styre, så derfor 
foreslog Brian, at Will Clulee skulle overtage 
træningen af ham med henblik på at føre ham i 
vinderklassen.
Will var skeptisk, for selv om han elskede 
hårdtgående hunde, så havde bl.a. Peter Jones 
(Maesydderwen) og Dai Ormond (Rowston) 
advaret ham mod Skipper, for de mente ikke 
han var til at styre.
Will tog dog imod udfordringen og fik Skipper 
ind til træning. Kort tid efter var Will Clulee 
sammen med 2 andre kendte markprøvefolk 
taget på kaninjagt i Yorkshire, og her havde 
Will taget Skipper med for at prøve ham af. 
Will fortæller selv, at det eneste han lavede den 
formiddag var at styrte rundt efter Skipper som 

knaldede, prellede og pullede på alt hvad der 
rørte sig. Wills 2 træningskammerater rystede 
blot på hovedet, og sagde til Will, at ham får du 
aldrig styr på.
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Will ville dog ikke give op, og han trænede 
kraftigt på Skipper, hvorefter han tilmeldte 
ham en vinderklasse markprøve. Will blev 
kaldt direkte ind for at starte med apportering 
af en fugl der var skudt tidligere. Will dirigere-
de Skipper ud i terrænet, og ville stoppe ham 
på fløjten, men Skipper løb 5 meter videre før 
han satte sig. Will tog straks sin snor frem, 
og sagde til dommeren, at han stoppede her. 
Dommeren protesterede, og sagde det var ok, 
men Will sagde nej, og lagde snor på Skipper.
De 2 næste markprøver Skipper blev ført på 
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vandt han, og blev dermed FTCh. Samme sæ-
son førte Will også Skipper på Cocker Champi-
onship, som blev afholdt på Bolton Castle, men 
her var Skipper tilbage på det stadie, hvor han 
var umuligt at styre, og han udgik derfor.
Straks efter championshippet sendte Will, 
Skipper retur til sin ejer, Brian Whittaker, hvor 
han kunne stå som avlshan, for Will havde be-
stemt ikke tænkt sig at føre ham mere. Skipper 
var altså kun ført af Will på 3 vinderklasser 
+ 1 championship, men nåede altså at blive 
champion.

Nu kunne historien om Skipper være endt her, 
og der skete da heller ikke yderligere de næste 
par år, indtil en dag, hvor Simon Tyers ringede 
Will op. Simon fortalte, at han havde en ung 
hanhund, han synes Will skulle komme og se, 
for det var noget helt specielt. Simon fortalte, 
at han året før havde parret sin championtæ-
ve, FTCh Timsgarry Kelly med netop Argyll 
Warrior (Skipper) og fra dette kuld havde han 
selv beholdt en hanhund, som hed Timsgarry 
Barlow. På dette tidspunkt var Barlow kun 12 
måneder gammel, men alligevel var Will ved at 
falde i svime, da han besøgte Simon Tyers, og 
så Barlow for første gang.
(Det skal lige indskydes her, at ovennævnte 
Timsgarry Barlow, året efter, i januar 2007 
vandt det engelske Cocker Championship)
Will fortæller selv, at han nærmest kørte direk-
te fra Simon Tyers op til Brian Whittaker, hvor 
han øjeblikkeligt købte Argyll Warrior. Skipper 
var på dette tidspunkt 4 år gammel og blev 
selvfølgelig købt af Will med et formål, nemlig 
som avlshan på Kennel Poolgreen.
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Resten er historie for Skipper blev Wills helt 
store avlsstjerne og blev far til 10 FTCh og ialt 
3 vindere af Det Engelske Cocker Champions-
hip. Skipper championafkom er som følger:
FTCh Timsgarry Barlow (Championshipvinder)
FTCh Orgest Yfwr*
FTCh Little Felt
FTCh Moelfamau Mini* (Championshipvinder)
FTCh Moelfamau Griffon* (Championshipvinder)
FTCh Gournaycourt Ginger
FTCh Poolgreen Farlow Ben*
FTCh Midnight Honeysuckle*
FTCh Glenugie’s Heather of Murrayeden
FTCh Tembokali Selous*

Af disse 10 champions har Will Clulee selv 
trænet og ført de 6 af dem (dem med * bagved)

Nu vil mange nok sige, 10 champions er da 
flot, men der er jo flere andre som har overgået 

Argyll Warrior på dette punkt. Og til dette kan 
kun svares, ja, men det der gør Skipper unik er, 
at han ”kun” har haft ialt 115 tæver til parring, 
for at opnå dette resultat. Will Clulee siger selv, 
at f.eks. superavlshannen FTCh Maesydderwen 
Scimitar er blevet far til 13 som er blevet FTCh, 
men Scimitar har også haft mere end det dob-
belte antal tæver til parring. 

Man kan så stille sig selv det spørgsmål, 
hvorfor har  Skipper ikke haft flere tæver til 
parring?
Will Clulee selv er ikke i tvivl, for som han si-
ger, folk var bange for hans power og vildskab, 
og turde derfor ikke bruge ham. Denne opfat-
telse har Will kun hovedrysten overfor, for efter 
hans mening er det kun hanner og også tæver 
med ekstraordinær power der har noget at give 
videre i avlen. Som Will siger: ”Ingen avlsdyr 
giver sine egenskaber 100% videre, der vil 
hver gang være en form for tab af især power, 
derfor skal man aldrig være bange for at parre 
en hårdtgående tæve med en hårdtgående han, 
for det giver som regel, afkom som stadig har 
power, men som er til at styre. Modsat vælger 
man f.eks. at parre en hårdtgående tæve med 
en blød han eller omvendt (som de fleste gør), 
så bliver tabet af især power så stor, at hvalpene 
simpelthen bliver for bløde”.
Netop denne opfattelse med ikke at turde parre 
2 hårdtgående hunde med hinanden, er efter 
Wills opfattelse årsagen til, at Springerne f.eks. 
de seneste år har haft en nedadgående kvalitet, 
især når vi taler om hårdtgående hunde i søget. 
Will fortæller selv, at mange betragter ham som 
en Cockermand, men det er slet ikke tilfæl-
det, siger han. Han vil lige så gerne gå med en 
Springer, men han har bare kæmpe problemer 
med at finde en Springer, der er hårdtgående 
nok. 
Endvidere frygter Will lidt Cockernes fremtid, 
for mens mange mener de lige nu er fantasti-
ske, så mener Will, at Cockerne er på vej ad 
samme spor som Springerne - altså for ned-
adgående, og han er helt overbevist om, at det 
skyldes forkert avl, hvor man ikke tør parre 2 
hårdtgående hunde med hinanden af frygt for, 
at de er svære at styre.

Skipper eller Argyll Warrior er et rigtig godt 
eksempel på Wills påstand, for Skipper var selv 
en virkelig powerhund, som indrømmet var 
svær at styre, men hans afkom derimod havde 
præcist det der skulle til, og Skippers gennem-
slagskraft i avlen var så stor, at flere af hans 
børn igen har avlet godt. Her nævner Will, 
Timsgarry Barlow og hans egen Orgest Yfwr, 
som begge allerede er far til 6 champions (Yfwr 
endda også far til Championshipvinder 2016), 
men som Will selv sarkastisk bemærker, så har 
både Barlow og Yfwr allerede nu haft langt flere 
tæver til parring end Skipper havde i hele hans 
avlskarriere.

Will mener, at avlen i dag virkelig mangler 
nogle af disse powerhanner, og foruden Skip-
per, nævner han selv sin egen championship-
vinder fra 2000, FTCh Larford Cateran samt 
Ian Openshaws, FTCh Mallowdale Rackatear, 
som eksemplar på den type hanner avlen har 
brug for i dag.

De 3 Cocker Championship 
vindere efter Argyll Warrior

FTCh Timsgarry Barlow - vinder 2007

FTCh Moelfamau Mini - vinder 2010

FTCh Moelfamau Griffon - vinder 2013


