Helmsway Holly og FTCh Helmsway Halo
er alle ejet og ført frem at Ian English selv,
og disse 3 tæver har han avlet videre på med
kolosal succes.

Portræt af
Kennel Helmsway

Disse læresætninger var der måske mange
som skulle tænke over i dag!!!
Starten på successen
En ting er at have tid til at træne hund, noget
andet er, at man selvfølgelig også skal have
hundematerialet til det, og her ”faldt der en
appelsin i Ians turban”, da han i slutningen
af 2000, købte tævehvalpen Craighaar Cha22 F.T. Spaniel & Jæger marts 2014

risma, som 8 ugers hvalp. Charisma var efter FTCh Kettlestang
Comet og FTCh Moonreed Amy.
Netop denne avlskombination
blev foretaget 2 gange og regnes
i dag for at være en af de absolut
mest succesrige avlskombinationer spanielverdenen nogensiden
har set, idet hele 5 hunde fra disse 2 parringer senere blev FTCh.
Og ikke nok med, at hundene
fra denne kombination viste sig
at være fantastiske markprøvehunde, for samtidig viste det sig
også, at disse hunde igen var
fremragende avlsdyr, og stort set
alle fra denne avlskombination, nærmest
spyttede afkom ud, som blev FTCh. også.
Ian blev hurtigt klar over, at han i Charisma, havde fået en superhund og hun havde
en meget succesrig markprøvekarriere, hvor
hun udover sin championtitel vandt Irsk
Spaniel Championship i 2004 og blev nr. 3 i
2005. På Engelsk Championship blev hun 2.
vinder både i 2005 og 2006. Charisma blev
ialt stillet på 17 markprøver heraf var hun
blandt de 3 bedste på 14 af dem.
For Ian personligt opnåede han den ultimative succes på Engelsk Championship i 2006,
for ikke nok med, at han blev 2. vinder med
Charisma, men han vandt også selvsamme
championship med tæven FTCh Deniro
Demi. Det er kun meget få forundt, både at
blive 1. og 2. vinder på et championship.
(I øvrigt er ovenstående billede, netop fra
championshippet i 2006, hvor Ian står med
Charisma til venstre og Deniro Demi til højre.)
For at gøre historien færdig med Deniro
Demi, så fik hun kun 1 kuld hvalpe ved Ian
English, og fordi han udelukkende ønskede
at satse på Charisma, valgte Ian at sælge
Demi til Steve Jones (kennel Skersmoor).
Her hos kennel Skersmoor, blev Deniro
Demi iøvrigt en succes, idet hun bl.a. blev
mor til en af Steve Jones bedste hunde, nemlig tæven FTCh Skersmoor Kaos.

haft, må man forvente, at der er endnu flere
superhunde på vej fra dette lille men enormt
succesrige opdræt.

FTCh Helmsway Honey
Honey har hidtil haft 3 kuld hvalpe med 3
forskellige hanner, og er den som på nuværende tidspunkt må betegnes at være arvtageren til sin umådelige successrige mor,
(Charisma).
I 2009 havde Honey sit først kuld hvalpe
(8 stk.) med hanhunden FTCh Edwardiana
Rob. Fra dette kuld har Ian selv beholdt tæven FTCh Helmsway Hope, som foruden sin
championtitel også blev 4. vinder på championshippet her i januar 2014.

Det er nu 10 år siden, at spanielverdenen for første gang blev opmærksom på Ian English og det betød dengang, at vi her i bladet bragte et miniportræt af ham i blad 2/ 2006.
Han startede sin succes med hunde der var opdrættet af andre, men
han har siden opbygget sit eget opdræt og i dag regnes Helmsway
opdrættet som værende blandt de absolut bedste og mest succesrige
i England, hvilket bl.a. blev understreget på Engelsk Springer Spaniel
Championship her i januar 2014, hvor FTCh Helmsway Heath vandt
med Andrew Bennett som fører, men ikke nok med det, Ian English
selv blev nr. 4 med sin tæve FTCh Helmsway Hope.
Vi vil her kigge nærmere på de hidtidige succeshistorie for Helmsvay
opdrættet.
Tilbage i december 2004, da Ian English for
første gang begyndte at trække overskrifter,
troede mange der ikke havde mødt ham, at
her var tale om en helt ny og ung fører, men
det var absolut ikke tilfældet, idet Ian English
på daværende tidspunkt allerede havde deltaget på markprøver i 20 år. Problemet for
ham dengang var, at han, grundet sit arbejde, ikke havde den fornødne tid til at træne
sine hunde ordentligt og det bevirkede, at
han simpelthen ikke opnåede nogen nævneværdige resultater.
Dette ændrede sig netop i 2004, for her gik
Ian English på pension, og netop pensionisttilværelsen betød, at Ian fik al den tid han
ønskede til at træne sine hunde.
Som Ian English selv sagde, så var det ikke
evnerne han manglede men simpelthen tiden.
Ian havde helt fra starten af sine hundekarriere en mentor eller forbillede, som stadig
regnes for en af de helt store i Spanielverdenen, nemlig nu afdøde Bernard Dutton. Bernard Duttons kennelnavn var ”Hamers” og
han vandt bl.a. det engelske championship
tilbage i 1966 med en af hans mange kendte
hunde, FTCh Hamers Hansel.
Ian fortæller selv, at alt hvad han kan med
hunde har han lært af Bernard Dutton, og en
af de vigtigste læresætninger han fik ”banket ind i hovedet” var, at en hunds lydighed
(træning) aldrig må undertrykke dens vilje
og evne til at finde vildt.
En anden ting Bernhard Dutton lærte Ian var,
aldrig at forcere træningen af de unge hunde
ved at stille for store krav til deres lydighed,
for dette vil kun undertrykke hundens vildtfindende egenskaber. Vent med for store lydighedsmæssige krav til hunden er moden
til det.

Honeysuckle har endnu ikke haft hvalpe,
men mon ikke vi, som næste generation, skal
se hvalpe efter disse også, og med den kolosale succes Helmsway opdrættet hidtil har

Honey havde sit andet kuld hvalpe i 2010
med hanhunden FTCh Maesyronen Markettrader, og mærkeligt nok, at der endnu ikke
kommet noget frem fra dette kuld, som indeholdte 5 hvalpe.

Charismas succes som avlstæve
Tilbage til Ian English og hans Helmsway opdræt, for det er synd at sige, at Ian English
drev rovdrift på Charisma som avlstæve for
hun fik faktisk kun 2 kuld hvalpe, begge med
superavlshannen FTCh Steadroc Sker som
far. Disse 2 kuld indeholdte ialt 14 hvalpe og af dem blev de 5 FTCh. Et helt unikt
avls-gennemsnit, som gør Charisma til en af
de bedst avlende springertæver nogensinde.
Fra kuldet i 2004 blev 3 hvalpe senere FTCh,
det var de 2 tæver FTCh Helmsway Honey
og FTCh Helmsway Holly og hanhunden
FTCh Helmsway Hawk of Witchwillows.
Fra kuldet i 2006 blev 2 hvalpe senere FTCh,
begge tæver, nemlig FTCh Helmsway Halo
og FTCh Helmsway Hazel of Whitehope.
FTCh Helmsway Hawk of Witchwillow blev
ejet og ført af George Wilson og han er blevet meget benyttet som avlshan gennem de
senere år, og er bl.a. far til den kendte Irske
hanhund FTCh Hollydrive Theo.
FTCh Helmsway Hazel of Whitehope blev
ejet og ført frem at den succesrige Paul Dyson på kenne Whitehope, men hun har p.t.
kun haft 1 kuld hvalpe i 2013, hvorfor disse hvalpe endnu er for unge til at blive ført
frem.
De 3 tæver FTCh Helmsway Honey, FTCh

FTCh Craighaar Charisma stammor på
kennel Helmsway

Honeys tredje kuld hvalpe, havde hun så
sent som i 2011, hvor hun fødte 6 hvalpe
med FTCh Clangregor Albammach of Biteabout som far. På trods af, at disse hvalpe endnu ikke er fyldt 3 år, har de allerede
vist sig at være umådelig succesrige, idet 2
af disse hvalpe allerede er blevet FTCh. Det
drejer sig om tæven FTCh Helmsway Honeysuckle (som er ejet og ført af Ian selv)
og ikke mindst indeholdt kuldet også hanhunden FTCh Helmsway Heath (ejet og ført
af Andrew Bennett), der som bekendt vandt
Championshippet her i januar 2014.

FTCh Helmsway Hawk of Witchwillow,
kuldbror til Honey og Holly og meget benyttet avlshan.

Honeys fantastisk avlsgennemsnit er altså, at
hun p.t. er blevet mor til 19 hvalpe, heraf er
de 3 allerede champions. En af dem endda
championshipvinder - fantastisk.
FTCh Helmsway Holly
Holly, som er kuldsøster til Honey, har mærkelig nok kun haft et kuld hvalpe, og det
havde hun tilbage i 2009, hvor hun fødte 5
hvalpe med FTCh Maesyronen Markettrader
som far. Resultatet: FTCh Helmsway Henry,
som har samme ejer og fører som Heath,
nemlig Andrew Bennett.

FTCh Helmsway Honey har fortsat sin mor
enorme avlssucces

FTCh Helmsway Henry, søn af Holly og efter
manges mening en af fremtidens absolutte
avlsstjerner.

Fantastisk avl
Tallene taler for sig selv, Ians 3 avlstæver
FTCh Craighaar Charisma og hendes 2 døtre
FTCh Helmsway Honey og Helmsway Holly
har tilsammen haft 6 kuld indeholdende ialt
38 hvalpe, heraf er de 9 blevet FTCh. - hele
24% - det er helt vilde tal, som må være helt
enestående.
Fremtiden
Ians efterhånden rimelig fremskredne alder,
må sætte sine begrænsninger, men ingen
tvivl om, at han har avlsmaterialet til at fortsætte successen. Af hans championtæver,
kan vi yderligere nævne at Helmsway Halo
har haft et kuld hvalpe i 2012, hvilket betyder, at de endnu ikke er gamle nok til at blive ført frem og hans 2 andre championtæver,
FTCh Helmsway Hope og FTCh Helmsway

FTCh Helmsway Heath, 3. generation af det
enormt succesrige opdræt, søn af Honey og
Championshipvinder 2014

FTCh Deniro Demi, vinder af Engelsk Championship 2006 med Ian English som fører.
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