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Natalie Cannon
Natalie er oprindeligt en ”hestepige”, hvor 
hun i mange år arbejdede professionelt med 
heste, både spring- og showheste. Det var 
først da Natalie mødte sin mand, Craig og 
de efterfølgende fik deres 2 børn, Caitlin og 
Charlie, at hum måtte opgive hestene, sim-
pelthen p.g.a. manglende tid, mens børnene 
var små.
Dengang havde Natalies mand, Craig, 
2 Springer Spaniels, som han brugte til 
rough-shooting, men som Natalie selv for-
tæller, var de ikke særlig godt trænede og 
samtidig med, var de ved at komme op i en 
alder, der betød, at deres bedste dage var 
overståede. 
Da børnene blev lidt ældre besluttede Na-
talie, at hun ville have sin egen hund, og 
hendes valg faldt på en Cocker Spaniel. Det 
er nu 10 år siden, at Natalie tog springet og 

købte sin første Cocker, kaldet Socks, fra den 
lokale herregårdsskytte.

Natalie er kendt for at være lidt af en perfek-
tionist, og samtidig er hun sådan, at går hun 
først ind for noget, så er det 100%. Natalies 
mål med Socks var at få hende trænet til en 
velafbalanceret jagthund og hun læste rig-
tig mange bøger om træning af Spaniels og 
samtidig tilmeldte hun sig den lokale hunde-
træning, hvor Howard Kirky og Annie Buck-
ley fik hende skubbet yderligere i den rigtige 
retning. Målet med Socks blev rimelig hur-
tigt nået, og Natalie og Socks gik med i klap-
perkæden, når de omkringliggende godser, 
afholdte klapjagter, og Natalie fortæller selv, 
at hun kunne blive helt høj af at gå bag ved 
Socks når hun flushede fugle. Natalies kon-
kurrencegen, gjorde dog, at hun efterhånden 
også ønskede, at se hvor god Socks var, når 

hun skulle konkurrere mod andre hunde, og 
derfor begyndte hun at deltage på Working 
Test, hvor parret endda opnåede en 2. vinder 
på deres første test sammen. 
Herefter var Natalie virkelig ramt af ”Spa-
niel-sygen” for alvor, og det betød, at hun 
købte yderligere 2 Cockere og sågar en La-
brador også. Natalie brugte herefter hunde-
ne som klappere og/eller apportører på de 
lokale godser, og de var af sted op til 4-5 
gange om ugen i jagtsæsonen. Uden for jagt-
sæsonen forsøgte Natalie at holde hundene i 
form ved deltagelser på Scurries og Working 
Tests. Ja interessen bredte sig yderligere til 
hendes børn, som også deltog ihærdigt med 
hundene. Især Natalies datter Caitlin, har 
tilsyneladende arvet sin mors hunde og kon-
kurrencegen, hvor hun allerede har været 
succesrig på Working Tests og Scurries med 
sin egen Cocker og Labrador. Planen er lige 
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Uden at fornærme nogen, så vil mange sikkert give mig ret i, at det så absolut hører til sjældenhederne, at en nybegynder 
ud i markprøvernes kunst får succes med sin første hund og det er nærmest en sensation, hvis denne succesfulde nybe-
gynder så oven i købet er af hunkøn. 

Netop sådan en sensation skete i England her i 2014, hvor Natalie Cannon og hendes røde Cocker tæve, Countryways 
Alice of Craiwarn (kaldet ”Tink”) tog alle med storm, og allerede i parrets aller første sæson på markprøver opnåede tit-
len Field Trial Champion. Træerne var meget tæt på at gro helt ind i himmelen på Engelsk Cocker Spaniel Championship 
i januar måned i år, hvor parret var med helt fremme til aller sidst, og hvor kun en (red.: efter min mening) meget hård 
dommerkendelse, gjorde, at parret blev frataget en sikker podieplads, og i stedet måtte ”nøjes” med Guns Choice.

Til forhåbentlig stor inspiration for de mange nye markprøvedeltagere her i Danmark, har redaktionen henvendt sig 
direkte til Natalie, for at få den helt rigtige historie bag parrets enorme succes, og vi håber, at mange, efter at have læst 
artiklen, vil sige: ”Når hun kan, kan jeg også”.
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nu, at så snart Caitlin har afsluttet sin skole 
i år, vil hun forsøge at træne sin hund op til 
deltagelse på en rigtig markprøve.

I 2013 skete der imidlertid det ulykkelige, at 
Natalies far døde, og netop denne begiven-
hed fik hende til at indse, at livet var for kort 
til at spilde tiden, og hun besluttede derfor, 
at hun nu ville opfylde en drøm hun havde 
haft i flere år, nemlig deltagelse på en rigtig 
markprøve. 
Selvom Natalie og hendes Cockere havde 
haft succes på Scurries og Working Tests, 
ligesom de var velfungerende jagthunde på 
godserne, så var Natalie udemærket klar 
over, at hendes daværende Cockeres kva-
liteter ikke rakte til at kunne gøre sig gæl-
dende på markprøver Derfor begyndte hun 
at se efter en ny cockerhvalp, som var efter 
forældre der havde bevist deres kvaliteter på 
markprøver. Det første kuld hun fandt, kom 
hun dog for sent til, men dette forhindrede 
hende ikke i at fortsætte sin søgning og efter 
et stykke tid, fik hun at vide, at hos David 
Templar på Countryways Gundogs, lå 2 kuld 
hvalpe efter forældre af meget høj kvalitet. 
Problemet var dog, at der kun var 1 hvalp 
tilbage fra hvert kuld. Næste dag ankom Na-
talie på Countryways, og her valgte hun at 
købe Countryways Alice - som hun valgte at 
kalde ”Tink”. Tink var derfor den sidste hvalp 
i kuldet.

Dette var tilbage i oktober 2012, og Natalie 
havde planen klar for Tink, og dette betød, at 
hun ville gå rolig frem og først begynde den 
egentlige træning, når Tink var ca. 6 måne-
der gammel. Indtil da gjorde hun alt for at 
skabe kontakt til Tink og Natalie opdagede 
hurtigt, at Tink var helt vild med bold- og ap-
porteringslege. Fra det øjeblik, at Natalie be-
gyndte den egentlige træning af Tink, vidste 
hun, at hun havde fået fat i noget helt spe-

cielt, og for det meste havde deres træninger 
næsten kun en opadgående kurve.
Natalies formodning omkring Tinks evner 
blev yderligere bekræftet, da hun tilmeld-
te en træningsdag afholdt af Den Engelske 
Kennel Klub på Chatsworth House i Derby-
shire. Gæstetræneren den dag, var den me-
get kendte og professionelle hundetræner, 
Jon Bailey. Efter Jon havde set Tink, kigge-

de han Natalie dybt i øjnene, og fortalte, 
at det var hans overbevisning, at Tink med 
den rette træning, havde evnerne til at blive 
Field Trial Champion. Ja Jon tilbød faktisk at 
købe Tink alternativ, at han kunne få lov at 
træne og føre hende på markprøver. Natalie 
blev selvfølgelig fyr og flamme efter denne 
besked, men afslog samtidig Jons tilbud, og 
hun spurgte ham i stedet, om han ville være 
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interesseret i at hjælpe hende med trænin-
gen, fordi hun selvfølgelig manglede viden 
og erfaring for at kunne udnytte Tinks med-
fødte evner fuldt ud. 
Det viste sig desværre, at afstande mellem 
hvor Natalie og Jon boede, var for stor til, 
at tankerne kunne føres ud i livet, og derfor 
begyndte Natalie, at lede efter anden dygtig 
spanielmand der kunne hjælpe hende med 
den videre træning. Kort tid efter fandt hun 
Steve Wanstall.

Det var som om, at Steve og Natalie øjeblik-
keligt faldt i hak med hinanden, og herefter 
startede et træningsforløb med Steve som 
guide, hvor både Natalies og Tinks selvtillid 
hele tiden voksede og voksede. Steves hjælp 
var uvurderlig for Natalie og hun spurgte al-
drig selv, hvornår han mente, at hun og Tink 
var klar til markprøver det kom helt af sig 
selv en dag, hvor Steve pludselig sagde, at 
nu var Natalie og Tink klar.
Dette betød, at Natalie tilmeldte Tink til par-
rets første markprøve, hvor arrangøren var 
Chiltern Gundog Society. Selvom Natalie 
var sikker på, at de ikke ville være så heldi-
ge, at komme med i lodtrækningen, så skete 
det modsatte og Tink og Natalie blev udtruk-
ket med katalog nr. 6 på denne Novice Field 
Trial (Åben klasse marprøve).

Den 30. januar 2014 debuterede Natalie 
og Tink, og da parret blev kaldt ind til de-
res første slip, var Natalie rystende nervøs. 
Men fra det øjeblik hun slap Tink, var Tink 
flyvende og jagede fantastisk, hvorefter hun 
hurtigt havde et kontaktflush. Da Natalie fik 
besked på at sende Tink, fløj hun direkte ud 
og hjem, og kort tid efter sagde dommerne 
tak - parrets første slip nogensinde på en 
markprøve var overstået.
Natalie følte, at de meget hurtigt blev kaldt 
ind til deres 2. slip, og også her startede Tink 
strålende med hurtigt kontaktflush, hvor 
fuglen blev skudt ned lidt længere fremme 
foran dem. Natalie fik besked på at sende 
Tink, og straks efter Tink var sendt, skete ka-
tastrofen, makkerhunden på den anden side, 

Tink og Natalies kort før start på deres 1. slip på Engelsk Cocker Championship 2015.

Cocker Championship 2015 - en markant forskel. Billedet til venstre viser en tydelig nervøs 
Natalie inden starten og billedet til højre en nærmest euforisk Natalie, da hun modtager 
beviset for, at hun og Tink blev “guns choice”.

knaldapporterede, og nåede fuglen, kort tid 
før Tink nåede frem. Dommeren tog det dog 
helt roligt, og bad blot Natalie om, at kalde 
Tink hjem. Her troede Natalie, at nu var det 
hele ødelagt, men Tink fortsatte blot sit søg, 

som om intet var sket. Kort tid efter sagde 
dommeren tak, uden Tink havde haft appor-
tering i sit 2. slip.
Da man nåede til præmieoverrækkelsen, hå-
bede Natalie, at Tink ville få et bestået, men 
til hendes meget store overraskelse blev Tink 
og Natalie udråbt som 1. vinder og samtidig 
fik parret også ”guns choice”. Det var helt 
vildt, at blive 1. vinder på den første mark-
prøve nogensinde og samtidig var Tink kun 
lige blevet 17 måneder gammel.

Sejren betød, at kørslerne til Steve Wanstall 
blev øget yderligere, men Natalie prøvede 
hele tiden på, ikke at overtræne Tink, og 
sørgede konstant for, at træningerne betød 
forøget tillid mellem hende og Tink.
Markprøvesæsonen i efteråret 2014 nærme-
de sig, og nu skulle Tink og Natalie så prøve 
kræfter i vinderklassen. Natalie var meget 
nervøs og usikker, men allerede på parrets 
anden vinderklassemarkprøve den 17. no-
vember 2014, vandt de og kvalificerede sig 
dermed til Engelsk Cocker Spaniel Champi-
onship i januar 2015. Det var nu Natalies 
plan, at gemme Tink væk til Championship-
pet, men Steve Wanstall overtalte hende, til 
at føre Tink yderligere, for, om muligt, at gøre 
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hende til FTCh. Natalie havde aldrig drømt 
om at kunne føre sin første markprøvehund 
til championat, men allerede i begyndel-
sen af december vandt parret deres anden 
markprøve på Coventry and District Cocker 
vinderklasse, og Natalie kunne grædende 
konstatere, at Tink nu var Engelsk Field Trial 
Champion. 
En fantastisk debutsæson, deltagelse på 5 
vinderklasse markprøver med 2 x 1. vinder 
og 2 x 2. vinder og altså kun 1 markprøve, 
hvor parret var udgået.
Natalie følte, at hun nærmest fløj på en ly-
serød sky frem til Cocker Championshippet i 
midten af januar måned 2015.

Natalie siger selv, at hun aldrig nogen sin-
de vil glemme hendes og Tinks deltagelse 
på Cocker Championshippet. Natalie var 
ekstremt nervøs, og at parret først skulle op 
som katalog nr. 35, gjorde ikke nervøsiteten 
mindre i den lange ventetid.
I første slip skulle Tink og Natalie op under 
dommerne Peter Jones og Nick Gregory, og 
da Natalie tog snoren af Tink og satte hende 
igang, fløj Tink øjeblikkeligt og gik fremra-
gende. Efter et godt flush med ren apporte-
ring havde dommerne set nok, og da dagen 
var omme, fik Natalie, overlykkelig, at vide, 
at hun og Tink var videre til dag 2. 
Natalie følte, at presset var enormt, da hun 
slap Tink på anden dagen i parrets 2. slip. 
Hun kunne nemlig se, fasanerne rende rundt 
overalt, men alligevel bevarede Tink hovedet 
koldt, og havde et godt flush med efterføl-
gende apportering. Herefter var Natalies og 
Tinks held opbrugt, Tink rendte efterfølgen-
de ind i en stor flok fasaner, hvor den ene 
lettede lidt bag hende, og dette betød, at 
parret udgik på forbigåelse af fugl. Nu ville 
mange måske tro, at Natalie blev slået helt 
ud oven på deres ”uheld”, men der skete 
lige det modsatte, fordi Natalie var oven-
ud lykkelig over Tink fornemme præstation, 
hvor hun havde holdt hovedet koldt mellem 
alle de levende fasaner.
Under selve præmieoverrækkelsen havde 
Natalie det dejligt og var stolt over, at hun 
havde været en del af dette kæmpearrange-
ment, og til hendes egen meget store over-
raskelse blev hun pludselig kaldt frem for 
at modtage pokalen for ”Guns Choice”. En 
fuldstændig vild fornemmelse, som Natalie 
aldrig nogen sinde vil glemme.
Natalie selv føler sig umådelig priviligeret 
når hun ser tilbage på hendes første år som 
markprøvedeltager, hvor hun aldrig havde 
drømt om denne kæmpesucces, som hun 
og Tink havde opnået, og da Tink kun er 2 
år, lover Natalie, at det bestemt ikke er det 
sidste vi kommer til at høre fra Countryways 
Alice of Craiwarn og Natalie Cannon.

Tink
Eller som hun hedder på stamtavlen Coun-
tryways Alice of Craiwarn er opdrættet på 
den kendte Countryways kennel som ejes af 
David Templar og hun er født den 21. juli 
2012.
Som ved alle andre, kommer Tinks evner 
selvfølgelig ikke fra fremmede, idet hendes 

Steve Wanstall

For at fuldende historien om Tink og Na-
talie, var det nok på sin plads, at fortælle 
lidt om hendes træner, som iflg. Natalie 
selv, er hovedårsagen til hendes succes.

Steve Wanstall er bosiddende i Kent i Syd-
england, hvor han driver den professio-
nelle Spanielkennel Gibbletore. Foruden 
at træne Spaniels til jagt og markprøve, 
har Steve også trænet adskillige hunde 
som narkohunde, hvor hundene bruges i 
bl.a. Heathrow og Manchester lufthavne.

Steve er meget anerkendt træner og fører i 
England, hvor han har haft flere successer 
bag sig. Hans mest kendte Cocker er uden 
tvivl hanhunden FTCh Birky Bog Bob, 
som Steve vandt Engelsk Cocker Cham-
pionship med i 1999. Birky Bog Bob var 
kendt som en af de mest hårdtgående 
Cockere nogensinde, og han var også en 
meget benyttet avlshan. Steve har dog 
haft succes med flere andre Cockerne, 
hvor bl.a. kan nævnes FTCh Gibbletore 
Style og FTCh Brynmills Bracken. Selv om 
Steve mest er kendt som Cockermand, 
har han dog også trænet og ført en enkelt 
Springer Spaniel frem til Championat.

Steve er ikke kun anerkendt som en dyg-
tig træner og fører, men er også meget 
respekteret panel A dommer gennem 
de sidste 15 år. Steve har 2 gange dømt 
Engelsk Cocker Championship, nemlig i 
2007 og 2012, begge gange afholdt på 
Conholt Estate. Steve dømte endvidere 
Svensk Markprøvemesterskab tilbage i 
2007.

Vi har mærkeligt nok endnu ikke haft Ste-
ve til at dømme her i Danmark, men det 
kan jo være, at det kommer fremadret-
tet. Steve er en meget stor mand, både i 
drøjde og højde, men er også kendt for at 
være lige så godmodig og ærlig som han 
er stor, så undertegnede kan kun anbefa-
le, at vi snart får ham at se her i Danmark.

far er FTCh Glenugie’s Capella som Eddie 
Scott trænede og førte til champion, før Da-
vid Templar købte ham som avlshan på ken-
nel Countryways. Capella er yderligere efter 
2 meget kendte champions, nemlig hanhun-
den FTCh Mallowdale Grand og tæve FTCh 
Mallowdale Ria
Tinks mor hedder Maedrow Golden Plover 
Of Countryways, og er umiddelbart ikke ført 
på markprøver, men hendes forældre igen er 
de 2 kendte champions, hanhunden FTCh 
Gusty Silvan og tæven FTCh Maesydderwen 
Smarty.

Det kan ikke gentages tit nok og Natalie un-
derstreger det også selv, hvis man vil have 
succes på markprøver bliver man, som ud-
gangspunkt, nød til at købe hvalp efter for-
ældredyr, som selv har vist ekstraordinære 
evner på markprøver. Dernæst bliver man 
nød til at søge hjælp hos erfarne Spanielfolk, 
som selv har prøvet at træne og deltage med 
Spaniels på højeste niveau og sluttelig skal 
man selvfølgelig selv, være indstillet på at 
træne seriøst efter de retningslinier man får 
udstukket af sin træner.
Selv om Natalie selv har fulgt næsten alle 
anbefalinger omkring køb af hund og træ-
ning, så er der dog en ting som adskiller Tink 
fra mange andre tophunde. Tink er ikke en 
hundegårdshund, som lever hverdagen i en 
kennel, nej Tink er i hverdagen almindelig 
familiehund, som lever indendørs tæt sam-
men med Natalie, hendes mand og 2 børn. 
Tink har endda de privilegier, at hun må lig-
ger i sofaen og i sengen og hun tigger også 
ved bordet og får somme tider også godbid-
der. At Tink så samtidig er en meget lydig og 
toptunet markprøvehund understreger kun 
det gamle råd om, at det ikke er et spørgs-
mål om hvad hunden må eller ikke må, men 
udelukkende et spørgsmål om, at det den 
må, må den altid og den den ikke må, må 
den aldrig. Vi taler selvfølgelig om konse-
kvens i opdragelsen, og selvfølgelig konse-
kvens ned i mindste detalje.


