med at få interesse for jagt allerede som 12
årig, hvor han synes det var utrolig spændende at gå og ﬂushe kaniner, og på samme
tidpunkt begyndte han at læse diverse jagtblade, hvor især emnerne omkring hundetræning og markprøver interesserede ham.

Spaniel-

personligheder

Senere da han var omkring tyve begyndte
han at møde op på working tests og markprøver som tilskuer, og han blev hurtig overbevist om, at han kunne træne en hund til
samme niveau som det han så på prøverne.
Han ﬁk derfor sin første Spaniel, som han
trænede ud fra hvad han kunne læse i bøger
og i artikler. Denne hund kunne også mange
ting, men havde desværre det problem, at
den næsten altid knaldapporterede.

Træning
Når man spørger Damian til hvem der har
lært ham at træne hund, så fortæller han,
at der hvor han lærte mest var, når han var
tilskuer på working tests og markprøver.
Her var han meget opmærksom på hvordan ”profferne” gjorde, og lærte simpelthen
kunsten at træne hund herfra. En kendt Irsk
hundetræner som hedder John Orr har dog
også givet ham mange tips og råd.
Hvis man spørger Damian hvem han beundre mest af de kendte Spaniel trænere og
førere nævner han, at han anser Ian Openshaw som en brilliant hundefører, og han
beundre Paul Dyson som hundetræner
fordi har er så systematisk og grundig i sin
træning. Hvis man kunne kombinere disse
2 havde man den perfekte hundemand, og
den Damian anser som værende tættest på
dette ideal i dag er David Lisett (se Spaniel-personligheder i F.T. Spaniel & Jæger
2/2005)

Anahoe hundene

Tekst: Ole Geert Dam
Billeder: Venligst udlånt af Damian Kelly
Damian Kelly – Kennel Anahoe
Vi har hidtil i denne artikelserie fundet
vores ”Spaniel-personligheder” i England,
men denne gang tager vi over til Irland nærmere bestemt Nordirland.
Her på denne smukke grønne ø ﬁndes også
mange Spaniel personligheder som er et
portræt værdigt, og vi lægger ud med Damian Kelly og hans berømte Anahoe Spaniels.
Igen har redakionen henvendt sig direkte til
kilden for at få den helt rigtige historie.
Damian har 2 gange været i Danmark for at
dømme markprøver. Første gang var i 1998,

Damian’s første kendte hund blev den lille
supertæve Cindy of Antrim. Hun blev hans
første F.T.Ch. og samtidig blev hun stammo-

hvor han dømte henholdsvis en vinderklasse
og en åben kl. sammen med Tim Crothers,
og igen i 2001 var Damian i landet hvor han
sammen med Michael Smith dømte Markprøvemesterskabet.
De som oplevede Damian ved begge lejligheder, vil sikkert være enige med mig i, at
mere venlig og positiv person skal man lede
længe efter. På trods af Damian’s mange
successer med Spaniels og også store viden
om samme, er der intet overlegent eller
”jeg alene vide” over ham. Tvært imod er
han fuldstændig ”nede på jorden” med en
nærmest selvudslettende personlighed,
hvor han vil gøre alt for at være hjælpsom
og venlig.

Interessen vækkes
Damian er som nævnt bosiddende i det
smukke County Tyrone i Nordirland, hvor
han privat er skoleinspektør, og samtidig
driver sin kennel Anahoe på hobbybasis
med hjælp fra sin bror.
Han er vokset op med hunde og startede

Int. F.T.Ch. Cindy of Antrim - stammoderen
til Kennel Anahoe.
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I øjeblikket fører Damian 2 nye hunde frem
som begge allerede er markprøvevindere
det er Clonduff Shadow og Flowbog Smut.
Da Damian har hundene på hobbybasis, har
han aldrig haft mange hunde, men har ligesom ført dem han har haft gennem ﬂere år.
Han har derfor vundet mange prøver men
ikke med mange forskellige hunde.
Det er meget begrænset hvad vi har haft af
Anahoe hunde her i Danmark. Niels Egelund Faddersbøll har importeret Cocker
hanhunden Anahoe Jinks af Go Get It, som
foruden en række ﬂotte markprøvepræmieringer især har været succesrig i avlen (han
er bl.a. far til 1. og 4. vinderen på årets Cocker Markprøvemesterskab) Jinks er i øvrigt
efter Damian ovennævnte championtæve
Knockmany Mufﬁn.
Vi har også haft enkelte Springere i landet
med Anahoe Dusty som far, men Anahoe
kennelen har mærkelig nok ikke være en af
de mest populære at importere fra.

Tophunden

Int. F.T.Ch. Anahoe Dusty
deren til hans kennel Anahoe.
Personligt husker jeg at have set videoen
fra Det Irske Spaniel Championship i 1994
(mener jeg!), hvor Cindy gik fremragende,
og sluttede af med at hente en utrolig lang
løber i noget meget vanskeligt terræn. Cindy og Damian vandt dette år Championshippet, og var faktisk i en klasse for sig. Cindy
vandt også prøver i England og blev derved
også International F.T.Ch.
Fra Cindy’s første kuld hvalpe beholdt Damian selv en hanhund, som hed Anahoe
Dusty, og han blev Damian’s næste Internationale F.T.Ch., og han var meget succesrig
både i Irland og i England. Dusty vandt ialt
12 vinderklasse markprøver.
Cindy havde også et kuld hvalpe med Irsk

mespaniel. Ligegyldigt hvilket terræn han
arbejder i (fra de hårdeste brombær til de
letteste græsmarker) arbejde Ernie ens.
Fuld af power, let læselig, hurtig og han ville
virkelig jage uanset hvad. Ernie blev selvfølgelig også champion og nåede at vinde 8
vinderklasse markprøver. Det eneste der
ærgrer Damian er, at Ernie aldrig vandt
championshippet. Han var ﬂere gange tæt
på, og har både været anden og tredie vinder, men har ligesom aldrig haft det sidste
held til at gå helt til tops. Kvaliteten havde
han. Ernie er stadig levende, og er nu 11 år
gammel, og selvom han nu er halvdøv er han
stadig fuldstændig vild med at jage.
Af andre kendte hunde fra Damian kan
nævnes:
F.T.Ch. Flowbog Zenia
F.T.CH. Flowbog Wisp
Cockertæven F.T.CH. Knockmany Mufﬁn

Spørger man Damian til hvad han ser efter,
hvis han skal betragte en Spaniel som en
tophund, nævner han, at det først og fremmest skal være en Spaniel med masser af
power, udstråling og fart der er i stand til
at producere vildt uanset terræntype. Han
kigger endvidere efter meget let læselige
hunde med mod og mandshjerte. Der imod
lader Damian sig ikke imponere af hundens
stil.
Damian nævner selv den danske hund som
vandt Markprøvemesterskabet i år 2001, da
han dømte (DK.F.T.Ch. Sandhill Bibbi af Odbjerg) som værende et rigtig godt eksempel
på hvilke hund han leder efter.
Damian er også fuldstændig overbevist om,
at netop hunde som er let læselige med power, udstråling og fart også er de bedste avlshunde – en påstand han allerede har bevist
gennem sit Anahoe opdræt.

F.T.Ch. Anahoe Ernie
Championshipwinner
og
International
F.T.Ch. Laganmill Maestro, og fra dette kuld
beholdte Damian også en hanhund, som
han kaldte Anahoe Ernie.
Damian betragter selv Ernie som sin drøm-

F.T.Ch. Flowbog Wisp
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