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For mange nye siger navnet “Keith Chudley” 
nok ikke så meget, men efter at have læst 
nedenstående nekrolog, er jeg sikker på, at 
alle vil kunne forstå hvorfor Keith Chudley 
blev betegnet som en af de helt store span-
ieltrænere.

Keith døde den 30. maj 2008 og han blev 80 
år gammel. Keith var den sidst overlevende, 
af de store professionelle hundetrænere 
som startede deres karriere i efterkrigs-
tiden, altså efter 2. verdenskrigs ophør, sidst 
i 1940’erne.

Jeg tror ikke nogen har tal på hvor mange 
Champions Keith har trænet og ført, men 
som professionel hundetræner var han 
kendt indenfor både Retrievere og Spaniels, 
og han var ikke kun kendt, men har trænet 
adskillige champions indenfor alle 3 racer.

I 1953 blev han således den første træner 
nogensinde som kvalificerede hunde til 
både Springer-, Cocker- og Retrievermester-
skabet indenfor samme år. Det er værd at 
bemærke, at for at kvalificere sig til Mester-
skabet i England, skal man have mindst en 
1. vinder i vinderklassen. Denne præstation 
var så enestående, at den først er blevet tan-
geret her i 2007, hvor David Lisett formåede 
det samme.

Keith kvalificerede sig til Retriever Champi-
onshippet ialt 12 gange, og vandt det i 1953.

A.V.  Spanielchampionshippet blev nærmest 
Keith’s mareridt, idet han aldrig nåede 
at vinde det, selv om han var tæt på flere 

Endnu en af de gamle “store” Spanieltrænere er 
død.

gange. Tættest på var han i 1953/54, hvor 
han var i run-off om 1. vinderen. I run-off 
flusher Keith’s hund en kanin, som skydes, 
og hans hund sidder perfekt. Lige inden 
Keith får lov til til at sende, giver kaninen et 
lille skrig fra sig, og det var nok til, at Keith’s 
hund knaldapporterede og derved udgik.

Så har Keith haft større held på Cocker 
Championshippet som han vandt i 1960 og 
gentog triumfen 19 år senere nemlig i 1979. 
Ialt har Keith kvalificeret hund/hunde til 
Cocker Championshipppet 25 gange.

Keith var også en meget efterspurgt panel 
A dommer for både Retrievere og Spaniels, 
og han nåede at dømme “The Retriever 
Championship 4 gange, A.V. Spaniel Cham-
pionship 5 gange og Cocker Championship 
4 gange. Jeg tror ikke der er mange dom-
mere i verden der har haft det privilegium, 
at dømme Championships ialt 13 gange.

Keith blev født den 14. marts 1928 i en lille 
lejlighed som lå oven på en butik. Stedet var 
Brigstock i Northamptonshire. Keith var 
familien Chudleys 2. søn, idet Keith også 
havde en storebror som hed Jack.

I 1948, havde Keith storebror Jack allerede 
etableret en træningskennel for jagthunde, 
og Jack inviterede Keith til at gå med i 
projektet, og sammen opbyggede de 2 brø-
dre den velkendte og meget respekterede 
Harpersbrook kennel, til en af de førende i 
landet.

Da Jack gik på pension, overtog Keith ken-
nelen, men kort tid efter kom Keith egen 
søn, David med i kennelens ejerstab, og 
Kennel Harpersbrook bliver i dag ført vi-
dere af David. 

Lige fra starten af kennel Harpersbrook fik 
Keith en forkærlighed 
for Cockerne, og netop 
Cockerne har været 
hans foretrukne race 
gennem hele hans liv.

En del af kennelens 
succes var baseret på, 
at kendte Cockerop-
drættere, som, mod 
betaling, afleverede 
deres hunde til Keith, 
så han kunne træne 
og føre dem på mark-
prøver. Bl.a. det gamle 
kendte Exton opdræt, 
ejet af Mrs. T.A. Watts 

var blandt Keith kunder. Men den aller 
mest kendte opdrætter, som Keith havde 
som kunde, var Commander Collard. Com-
mander Collard var manden bag de verdens-
berømte Elan hunde. Elan er stadig, den 
dag i dag, den mest succesrige kennel som 
Cockerverdenen har set. Langt de fleste Elan 
Cocker F.T. champions er således trænet 
og ført af Keith, og helt frem til 1990’erne 
har man set Keith på markprøver med Elan 
Cockerne, og stadig med den samme suc-
ces.

Det var ikke kun som hundetræner og dom-
mer, der har været bud efter Keith, idet han 
også har ydet et kæmpe arbejde i diverse 
klubber. Bl.a. har han siddet 25 år som for-
mand for The Cocker Spaniel Club (mark-
prøveafdelingen). Keith tilskrives bl.a. 
en stor del af æren for, at udstillingsfolket 
blandt Cockerne, har ladet markprøvehun-
dene været i fred, hvor de har fået lov til at 
udvikle sig i jagtlig retning. Keith var også 
bestyrelsesmedlem i The Midland Counties 
Field Trial Society gennem 58 år, hvoraf han 
var formand for samme i 13 år.

Keith har i det hele taget trænet rigtig mange 
Retrievere og Spaniels for deres velhavende 
ejere, og han har været med så længe, at han 
har prøvet at være træne for flere genera-
tioner af hundeejere, som kom med deres 
hunde til Keith, så han kunne gøre dem klar 
til jagtsæsonen.

Keith vil blive husket som en højt respekter-
et hundetræner og markprøvedommer, hvis 
ærlighed der aldrig kunne stilles spørgs-
målstegn ved.

Keith efterlader sig sin kone Eileen, som 
han har været gift med siden 1951, samt sin 
søn David.

Fra venstre ses Jack og Keith Chudley på en Retrievermarkprøve i 
1950’erne.

Keith Chudley med en af sine mange kendte 
Cockere, F.T.Ch. Exton Jamie.
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