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Som oftest, når vi skal portrættere en Spaniel-
personlighed her i bladet, tager vi direkte kon-
takt til personen selv, for at få den helt rigtige 
historie, og det har vi også gjort i dette tilfælde, 
hvor Mick Walsh lige nu må anses som den 
største stjerne på Spanielhimlen. Interessant for 
os danskere er, at Mick ikke kun har haft stor 
succes på de britiske øer med sine Hollydrive 
Springere, for her i Danmark har han bestemt 
også sat sig sine tydelige fodspor.

Mick fortæller selv han er en glad amatør og 
han allerede fra barnsben elskede at gå på jagt. 
Han startede, som meget ung, med terrier, som 
han brugte til kaninjagt. Interessen for Spaniels 
startede tilbage i 1990, da han som tilskuer 
overværede det Irske A.V. Spaniel Champi-

onship. Her blev han vildt begejstret for hvad 
han så, men det var først i 1995, han købte sin 
første Springer, som han faktisk vandt en åben 
klasse (Novice) markprøve med. 
Dette gav virkelig Mick blod på tanden, og 
han købte flere Spaniels. I 1996 købte Mick en 
hvalp der hed Namore Barney, som var efter 
den kendte hanhund FTCh Trawsgoed Lad of 
Caldyview og Barney blev Micks første FTCh. 
Barney var en meget hårdtgående hanhund 
og netop søgen efter en tilsvarende hårdtgå-
ende hanhund betød, at Mick i år 2000, kom i 
kontakt med engelske Ian Bateson. Ian Bateson 
var kendt i England, som en af de dygtigste 
trænere, og det var helt almindeligt dengang, at 
hvis folk ikke kunne styre deres Retriever eller 
Spaniel, sendte man altid hunden til træning 
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hos Ian Bateson. Ian var kendt for at kunne 
træne og handle de absolut mest hårdtgående 
hunde uanset om vi talte om Spaniels eller 
Retrievere.
Micks kontakt til Ian Bateson betød, at Mick 
købte en 3 års gammel hanhund hos Ian 
Bateson. Hanhunden hed Bramble Taff, og var 
meget hårdtgående, samtidig med var han svær 
at kontrollere p.g.a. af hans enorme power, 
men han var en fantastisk hund, og blev Micks 
næste FTCh. Som Mick selv fortæller om Taff: 
Det krævede rigtig meget træning, at få Taff 
gjort til Champion, men har var alle trænings-
timerne værd, og han blev stamhunden til 
Micks Hollydrive opdræt.

I slutningen af 2002 kom en almindelig 
jagthund til parring hos Taff, tævens navn var 
Laganmill Tern. Mick tog selv en parringshvalp 
fra dette kuld, det var en tæve som fik navnet 
Poppet Rocket.
I  Laganmill Tern næste løbetid, i august 2003, 
kom hun igen til parring hos Taff, og denne 
gang fik Mick en hanhvalp fra kuldet. Hanhun-
dens navn var Butlerstown Buddy.

Allerede tidligere i 2002 havde Mick fået en an-
den parringshvalp efter Taff, hanhunden Taff-
slad of Poleberry. Mick førte ham til champio-
nat allerede i en meget ung alder, men herefter 
solgte Mick ham, fordi han havde opdaget, 
at de 2 ovennævnte hvalpe Poppet Rocket og 
Buddy var helt specielle. Både Poppet Rocket 
og Buddy blev Micks næste champions og især 
tæven Poppet Rocket, blev Mick ynglingshund.
Int FTCh Butlerstown Buddy lignede sin far 
(Taff) på rigtig mange områder, men Mick 
solgte ham senere til Morten Rafn her i Dan-
mark, hvor Buddy blev en rimelig benyttet avl-
shan, med mange, rigtig gode hvalpe efter sig.

Men tilbage til Poppet Rocket. I 2009 parrede 
Mick Poppet Rocket med den engelske han-
hund FTCh Helmsway Hawk of Witchwillow 
og fra dette kuld beholdte Mick, henholdsvis 
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en tæve og en han. Hanhunden hed Hollydrive 
Theo, og han blev en stor succes og blev både 
Irsk og Engelsk FTCh. ligesom han er blevet 
brugt meget i avlen.
Tæven fra dette kuld hed Hollydrive Kylie 
og hun var et stort talent, men under en jagt 
i hårdt terræn, mens hun var ung, var hun 
så uheldig, at løbe ind i en gren, hvor hun 
desværre mistede det ene øje. Dette betød, at 
Mick ikke førte hende på markprøver, men han 
beholdte hende alligevel med henblik på avlen.
Poppet Rockets næste kuld hvalpe var i 2011, 
og her blev hun parret med hanhunden Blue-
berry Sherbet of Commonshall. Også fra dette 
kuld beholdte Mick henholdsvis en han og en 
tæve. Hanhunden var Hollydrive Kurt som 
også blev Int FTCh og nøjagtigt som med Theo 
en meget benyttet avlshan. Kurt er bl.a. far til 
Engelsk Springer Championshipvinder 2017, 
FTCh Rytex Reba.
Tæven fra dette kuld hed Hollydrive Gretl, hun 
blev senere solgt til Danmark, hvor hendes 
ejer, Morten Bøgeskov Brok, førte hende til DK 
FTCh. Gretl har selvfølgelig også lavet hvalpe 
her i Danmark, men de er endnu for unge til at 
man kan vurdere deres potentiale.

Tilbage til tæven, Hollydrive Kylie, som var 
fra Poppet Rockets første kuld hvalpe. Kylie 
blev i 2012 parret med Int FTCh Skronedale 
Romulus. Kuldet indholdte 4 hvalpe, heraf blev 
3 af dem Int FTCh og dette var:
Int FTCh Hollydrive Sally som vandt Engelsk 
Championship 2018 og blev 2. vinder på Irsk 
Championship 2017.
Int FTCh Holldydrive Abbey, hun blev samti-
dig 2. vinder på Engelsk Championship 2018 
efter sin kuldsøster. Hun ejes og føres af Dess 
Donnelly.
Int FTCh Hollydrive Bert  også ført af en an-
den end Mick selv.

I 2016 fik Hollydrive Sally sit første kuld hval-
pe, og selv om det var rimelig tæt avl på Poppet 
Rocket, valgte Mick, at parre hende med sin 
egen Hollydrive Kurt. Kuldet indeholdte kun 3 
hvalpe. Igen beholdte Mick selv en han og en 
tæve. På trods af deres meget unge alder, viser 
disse 2 hvalpe allerede helt ekstraordinære 
egenskaber. Tæven Hollydrive Pretty Polly, som 
allerede 19 måneder gammel er kvalificeret til 
Irsk Championship 2018.
Hanhunden, Hollydrive Darfoe har kun 
været ført 1 gang på en novice (åben klasse) 
markprøve, og den vandt han og er dermed 
kvalificeret til at deltage i vinderklassen.
Mick har dog andre unghunde på vej, og 
han har bl.a. en helt ung tæve på 18 måneder 
som hedder Mountview Heide. Heide er en 
parringshvalpe efter Hollydrive Theo, hvor 
moderen til Heide er efter Hollydrive Kurt. 
Heide har vist sig at være et utroligt talent, idet 
hun allerede 20 måneder gammel har 1 x 1. 
vinder i åben klasse og 2 x 1. vinder i vinder-
klassen, hvilket allerede nu har kvalificeret 
hende til deltagelse på Irsk Championship 2018 
og Engelsk Championship 2019.

Som det kan ses har Mick Walsh utrolig 
succes med sine Springere og han ser ud til at 
være sikker på at holde sit topniveau i årene 

fremover, men lige for at fuldende billedet af 
Mick, så købte han en Cockerhvalp hos Ian 
Openshaw, som hed Endowood Cork. Cork 
blev FTCh allerede i 2017. Corks første sejr i 
novice blev han ført af Mick selv, mens det var 
Ian Openshaw der var manden bag hans sejre i 
vinderklassen og dermed championnat. 

Her i 2017, fik Mick Walsh tilbudt et beløb fra 
USA på køb af Cork, beløbet var så stort, at 
Mick simpelthen ikke kunne sige nej, så i dag 
er Cork altså i USA. Inden sin afgang til USA, 
har Cork nået at blive far til nogle kuld hvalpe.
Men jeg er sikker på, at Mick også i fremtiden 
vil satse på sin. Springerlinie.

Int. FTCh Butlerstown Buddy.

Fra venstre: Hollydrive Kurt, Hollydrive Sally, Hollydrive Theo og Poppet Rocket alle Int FTCh.

Hollydrive Sally (længst til højre) med sine 2 børn som allerede, kun 19 måneder gamle, har gjort 
det fremragende. Tæven Hollydrive Pretty Polly og Hollydrive Darfoe.


