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FT Cockeren er i dag mere populær end no-
gensinde, og efterspørgslen på hvalpe er meget 
stor. Dette gælder ikke kun her i Danmark, 
men så sandelig også i hjemlandet for Spaniel-
racernes opståen, Storbritanien.
Storbritanien er, som bekendt, et fællesnavn 
dækkende for England, Skotland, Nordirland 
og Wales.
Hvis vi koncentrerer os lidt om specielt Wales, 
så er det en halvø i det sydvestlige hjørne 
af Storbritanien pegende over mod Irland. 
Waliserne er et stolt folk, som nedstammer fra 
Kelterne, og befolkningstallet i Wales er kun 
på lidt over 3 millioner mennesker, altså ca. 
halvdelen af den danske befolkning. Typisk 
for Wales er det, at den sydlige del består af de 
store byer med industri, her specielt koncentre-
ret omkring hovedstaden Cardiff og storbyen 
Swansea mens Midt- og Nordwales er kendt for 
et overdådigt landskab med masser af ypperlige 
jagtområder.
Når vi ser på FT Cockerne specielt, er det 
yderst interessant at kunne konstatere, at 
samtlige FT Cockere vi kender i dag, stam-
mer fra Wales. Vore dages FT Cockere er 
uden undtagelser efterkommere af den 3 

dobbelte Engelske Cocker Championship-
vinder FTCh Speckle of Ardoon, som i årene 
1970-1971-1972 vandt 3 år i træk. Rekorden 
med 3 vundne championships i træk er aldrig 
blevet slået senere, hverken af Springere eller 
Cockere. Speckle of Ardoon, var trænet og ført 
af verdensberømte Keith Erlandson, som var 
manden bag kennel Gwibernant, og netop op-
drættet på Kennel Gwibernant er hjørnestenen 
til vore dages FT Cockere.
Pudsigt nok avlede ovennævnte FTCh Speckle 
of Ardoon ikke noget nævneværdigt afkom 
selv, men et barnebarn efter hende, FTCh 
Gwibernant Snake, blev det egentlige startskud 
til kæmpesuccessen. Netop Gwibernant Snake 
blev tilbage i 1978 købt, som hvalp, af en anden 
waliser, Cyril Gwynne, og med Snake som 
stammor opstod kennel Wernffrwd. Netop 
Gwibernant Snake blev mor til hele 7 FTCh og 
disse børn blev samtidig grundlaget for mange 
andre både Walisiske og Engelske Cocker 
opdræt.

Netop et af disse opdræt og den til dato mest 
succesrige og berømte Cocker Kennel er uden 
tvivl Kennel Maesydderwen, ejet af legenda-

riske Peter Jones. Maesydderwen er i øvrigt 
walisisk slang for en mark med egetræer.
Det pudsige er, at Peter Jones, nøjagtig som 
Cyril Gwynne, er bosiddende i det sydlige 
Wales, et område som er utrolig fattigt for vildt 
og dermed træningsmuligheder, men på trods 
af dette store handicap har både Cyril Gwynne 
og Peter Jones formået at træne og føre mange 
hunde til championat.
Peter har selv fortalt hvordan han i sine tidlige 
år trænede sin hunde. Peter havde i nærhe-
den af sin bolig et mindre indhegnet område, 
bestående af høj vegetation, hvor han havde 
meget svært ved at se sine Cockere. Samtidig 
med havde Peters børn nogle tamkaniner, og 
inden han skulle træne, lukkede han disse tam-
kaniner ud i det lille træningsområde. Peter 
bandt samtidig en lille klokke om kaninernes 
hals. Efter tamkaninerne have hoppet rundt i 
området nogle timer, havde de afsat passende 
fært, som Peter så udnyttede til at træne søg 
med sine hunde. Problemet var selvfølgelig, at 
Peter, grundet den høje vegetation, ikke kunne 
se sine hunde hele tiden, men så snart han hør-
te en klokke ringe, gik han ud fra, at hans hund 
havde kontakt til en af tamkaninerne, hvorefter 
han fløjtede stop. Når træningen var overstået, 
kunne Peter igen, indfange de tamme kaniner 
og sætte dem tilbage i deres bure, hvorefter 
hans børn igen kunne lege med dem.

så snart han hørte en 
klokke ringe, gik han 
ud fra, at hans hund 
havde kontakt til en 

af tamkaninerne, 
hvorefter han 
fløjtede stop. 

En herlig historie, men det må nok understre-
ges, at  konkurrencen i dag på markprøver er 
så hård, at ovennævnte træningsmetode, slet 
ikke er nok, hvis man vil gøre sig gældende, og 
Peter fortæller da også, at uden gode venners 

Et unikt billede formodentlig taget omkring 1980. Billedet viser de 2 Cockere som i dag regnes for 
stamtæver til al FT Cockeravl. Til venstre 3 dobbelt Engelsk Championshipvinder FTCh Speckle of Ar-
doon med sin ejer/fører Keith Erlandson. Til højre barnebarnet til Ardoon, FTCh Gwibernant Snake 
med sin ejer/fører Cyril Gwynne.

Kennel Maesydderwen 
v/Peter Jones
Hvis nogen i dag kan betegnes som en levende legende, så er det Peter Jones, som i 
mere end 35 år, gennem sit “Maesydderwen opdræt”, har haft kolosal indflydelse 
på den FT Cocker Spaniel vi kender i dag. Det er i dag næsten umuligt, at finde en 
succesrig Cocker, som ikke har en eller flere Maesydderwen Cockere i sin stamtavle. 
Selv om det er svært, vil vi her forsøge at portrættere legenden og hans hunde, for 
hvis nogen fortjener at blive husket langt ud i fremtiden, så er det netop Peter Jones 
og hans enestående Maesydderwen opdræt.

Tekst: Ole Geert Dam
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hjælp, havde han aldrig haft den succes han har 
haft. Netop Peters mange venner, har inviteret 
ham og hundene til at træne på vildtrige terræ-
ner, hvor der kunne skydes  vildt over dem.
At Peter har haft kolosal succes bevidnes af, at 
han har ført 24 Cockere og 1 Springer Spaniels 
til Field Trial Champion. Har vundet Engelsk 
Cocker Championship 1 gang (1994) og har 
herudover opnået 3 x 2. vinder, 2 x 3. vinder og 
2 x 4. vinder på andre Championships.
Samtidig har Peter opnået fantastisk succes 
med sit Maesydderwen opdræt. Udover han 
selv har ført 10 Cockere til championat af eget 
opdræt, har han opdrættet yderligere 6 cham-
pions som blot er ejet og ført af andre.
Peter har ligeledes ejet og ført adskillige legen-
dariske avlshanner som er blevet far til mange 
andre champions.
Peter har også en rekord, som ikke mange 
kommer til at gøre ham efter, idet han i perio-
den 1986 - 2010 (25 år), hvert år har kvalifi-
ceret mindst 1 hund til deltagelse på Engelsk 
Cocker Championship - det vil sige, at han 25 
år i træk har vundet mindst en vinderklasse 
markprøve (som oftest flere).

Starten på Maesydderwen
Vi skal helt tilbage til 1970, det var året hvor 
Peter Jones blev gift med sin kone, Margaret og 
det var også året, hvor Jones parret, købte deres 
første Cocker Spaniel. Hvorfor parret valgte 
netop en Cocker, skyldes, at Jones parret i star-
ten boede under meget små kår, hvor der ikke 
var plads til hundegårde eller andet, så alene de 
begrænsede pladsforhold gjorde, at valget faldt 
på en lille jagthund, som kunne bo indendørs.
Sweep var en lille sort/hvid Cockerhan, som 
Peter trænede efter bedste evne, og som selv-
følgelig blev brugt i det lille jagtkonsortie, som 
Peter var medlem af. Peter blev drillet af de 
andre konsortiemedlemmer, for de havde alle 
Springer Spaniels, og var derfor slet ikke vandt 
til en så lille jagthund som Sweep var.
Peter fortæller, at vildtmængden den gang var 
meget begrænset, og derfor var det nødvendigt, 
at hundene kunne arbejde måske 4-5 timer 
for kun at få flush af måske 3-4 snepper eller 
kaniner. Konsortiet var også heldig, at kunne 
skyde nogle ænder en gang i mellem, hvor-
for hundene også blev brugt til vandarbejde. 
Specielt var Peter meget tilfreds med, at Sweep 

kunne give hals når han jagede og endelig fik 
vildtkontakt. 
Dengang vidste han ikke bedre, og Sweep gav 
Peter mange gode jagtoplevelser, og han betød 
også, at Peter, for evigt var ramt af ”Cocker-sy-
gen”, og i slutningen af 1970’erne fik Peter en 
Cocker mere.

Peter fortæller selv, 
at Solo var et 

naturtalent, som 
lærte Peter mere om 
hundetræning end 

Peter selv fik lært Solo

I 1982, var Peter uheldig, idet han indenfor 
6 måneder, mistede sine 2 Cockere under tragi-
ske omstændigheder. Dette betød, at Peter gik 
lidt i panik for at få en ny, og han fandt hurtigt 
en hvalp, som faktisk var den eneste i et kuld. 
Hvalpen hed Housty Solo og var en blue/roan 
han. Peter fortæller selv, at Solo var et naturta-
lent, som lærte Peter mere om hundetræning 
end Peter selv fik lært Solo. Solo kunne jage so-
len sort, og var oppe på et niveau, Peter aldrig 
havde set før, men Solo var samtidig meget 
svær at styre, og knaldapporterede konstant. 
Solos kvaliteter i søget, gjorde dog, at Peter fik 
blod på tanden og han meldte ham til en lokal 
markprøve i åben klasse. Prøven blev i øvrigt 
vundet af Dai Ormond - ja den Dai Ormond, 
som netop vandt The English Cocker Cham-
pionship her i januar 2017 - og dette møde, 
betød et evigt venskab mellem Dai og Peter.
Solo knaldapporterede selvfølgelig på prøven 
og udgik, men Peter kunne nu sammenligne 
Solo med de andre hunde, og han mente, at 
Solos søg lå en klasse over de andre hundes, 
hvis han altså blot kunne lade være med at 
knaldapportere. Peter fik i øvrigt bekræftet sin 
holdning, da han viste Solo, til tidligere omtalte 
Cyril Gwynne’s bror, Alan Gwynne, som allere-
de dengang var Panel A dommer. Alan fortalte 
Peter, at hvis han nogensinde fik trænet Solo 

FTCh trænet og ført 
af Peter Jones

FTCh Housty Solo 
(Tayburn Fleet - Gwibernant Sly)

 FTCh Wernffrwd Melingoch 
(FTCh Rhu of Migdale - FTCh Gwibernant Snake)

FTCh Shadow of Maesydderwen 
(FTCh Micky Finn of Pimmington - Wernffrwd Bis Wen)

FTCh Winstonwildfowl Dottrel 
(FTCh Craigfelin Angus - Nancarrow Saffron) 

 FTCh Maesydderwen Kestrel 
(FTCh Swallowlaw Snipe - FTCh Wernffrwd Melingoch) 

FTCh Maesydderwen Kirsty 
(kuldsøster til Kestrel)

FTCh Nancarrow Carousel 
(FTCh Heathill Lad - Bournepark Blaze of Nancarrow) 

FTCh Wernffrwd Kathleen 
(FTCh Maesydderwen Kestrel - FTCh Wernffrwd Silk) 

FTCh Regulusknowe Gold of Maesydderwen 
(FTCh Maesydderwen Jackdaw - Laighpark Mist) 

FTCh Priorsmeadow Miss Cheeky 
(FTCh Regulusknowe Gold of Maesydderwen - Maesydderwen 

Kitty)

FTCh Wintonwildfowl Serin 
(FTCh Regulusknowe Gold of Maesydderwen - Housty Saffron) 

FTCh Rowston Star 
(FTCh Maesydderwen Jackdaw - Rowston Imp) 
FTCh Maesydderwen Smarty 

(AmFTCh Troublesome Sam of Maesydderwen - FTCh Wernffrwd 

Kathleen) 
FTCh Maesydderwen Smurf 

(kuldsøster til Smarty)

FTCh Maesydderwen Scimitar 
(FTCh Larford Cateran - FTCh Wernffrwd Kathleen) 

FTCh Maesydderwen Sorcerer 
(FTCh Maesydderwen Jackdaw - FTCh Wintonwildfowl Serin) 

FTCh Priorsmeadow Dancer 
(FTCh Regulusknowe Gold of Maesydderwen - Norbeck Chansa)

FTCh Maesydderwen Sash 
(Maesydderwen Shelayly - FTCh Priorsmeadow Dancer) 

FTCh Wetlands Holly 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - FTCh Maesydderwen Smarty) 

FTCh Wernffrwd Mai 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - Wernffrwd Blodwen) 

FTCh Maesydderwen Spartan 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - FTCh Priorsmeadow Dancer) 

FTCh Wetlands Abe 
(FTCh Maesydderwen Sorcerer - Maesydderwen Spice) 

FTCh Maesydderwen Sarong 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - Maesydderwen Smile)

FTCh Maesydderwen Scamp 
(Maesydderwen Supremecy - Maesydderwen Skimmer)

FTCh opdrættet 
på Maesydderwen 
men ført af andre

FTCh Maesydderwen Jackdaw 
(FTCh Housty Solo - FTCh Wintonwildfowl Dotterel)

FTCh Maesydderwen Saucey 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Maesydderwen Snoopy 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Maesydderwen Secret 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Maesydderwen Sizzle 
(FTCh Maesydderwen Scimitar - FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Maesydderwen Soloman 
(FTCh Maesydderwen Jackdaw - FTCh Wernffrwd Kathleen)En sand stjerneparade af nogle af de mest berømte Maesydderwen hunde. Fra venstre: FTCh Priors-

meadow Dancer, FTCh Wetlands Holly, FTCh Wernffrwd Mai, FTCh Maesydderwen Sorcerer, FTCh 
Maesydderwen Spartan og længst til højre FTCh Maesydderwen Scimitar.
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ordentligt, kunne Solo blive champion. 
Dette gav for alvor Peter blod på tanden og 
med stor stædighed trænede han nu Solo. Solo 
og Peter deltog på en del åben klasse mark-
prøver, men hver gang skete det samme, Solo 
knaldapporterede. Selv om det så håbløst ud, 
fortsatte Peter træningen, og den 23. september 
1985, da Solo var 3 år, lykkedes det endelig, 
Solo vandt en åben klasse markprøve og blev 
derved kvalificeret til vinderklassen. Godt 1 
år senere, i november 1986, vandt Solo sin 
anden vinderklasse, og blev derved Field Trial 
Champion. Peters første champion, og det blev 
startskuddet til Peter store markprøvesucces.

Successen med Solo, bevirkede, at Peter også 
fik  interessere for avlen af Cockere, og det 
betød, at han begyndte at se efter en tæve som 
kunne starte Maesydderwen opdrættet.
Somme tider spiller tilfældighederne ind, 
hvilket også skete her, for en god ven til Peter, 
Jonathan Rees, havde en afstamningsmæs-
sig rigtig god tæve, som han tilbage i 1984, 
havde købt hos Cyril Gwynne som hvalp. Hun 
hed Wernffrwd Melyngoch. Melyngoch var 
efter den tidligere omtalte supertæve, FTCh 
Gwibernant Snake, og Melyngoch var faktisk 
linieavlet på Speckle of Ardoon. Problemet 
med Melyngoch var, at selv om hendes grund-
dressur var perfekt, så ville hun ikke jage, og 
hun ville især ikke jage hvis terrænet var hårdt. 
Jonathan Rees ville dog have hvalpe på hende, 
og han brugte Peters, Housty Solo som far. 
Aftalen var, at Peter skulle have 2 hvalpe fra 
kuldet, som betaling for parringen.

Peter fortæller selv, at 
der herefter nærmest 

skete et under, for dette 
kuld hvalpe, betød at 

Melyngoch totalt 
skiftede karakter, og 
fra at være en hund 
som ikke gad jage, 

blev hun nu en 
jagtmaskine som 

nærmest smadrede 
alle brombær.

Imidlertid tilbød Jonathan Rees, at Peter kunne 
få Melyngoch i stedet for de 2 hvalpe, og med 
Melyngochs afstamning i tankerne, sagde Peter 
ja til tilbudet, og Melyngoch blev derfor stam-
tæven på Kennel Maesydderwen.
Peter fortæller selv, at der herefter nærmest 
skete et under, for dette kuld hvalpe, betød at 
Melyngoch fuldstændig ændrede karakter, og 
fra at være en hund som ikke gad jage, blev 
hun nu en jagtmaskine som nærmest smadrede 

alle brombær. Forvandlingen var fantastisk 
og betød selvfølgelig, at Peter, stik mod den 
oprindelige plan, begyndte at føre Melyngoch 
på markprøver. Kun et år senere, i december 
1987, vandt Melyngoch sin anden vinderklasse 
markprøve, og hun blev herefter Peters anden 
Field Trial Champion.

De første avlssuccesser
Peter lavede herefter flere kuld hvalpe på 
Wernffrwd Melyngoch, hvor han bl.a. i flere 
omgange brugte sin egen han Housty Solo. 
Men denne avlskombination gav simpelthen 
ikke nogen succes, nok fordi de 2 hunde ikke 
passede sammen rent avlsmæssigt. Den mang-
lende succes med hvalpe efter Melyngoch, 
betød, at Peter yderligere købte 2 tæver udefra, 
det var Shadow of Maesydderwen og Win-
stonwildfowl Dottrel. Begge fik han succes med 
på markprøver og begge tæver blev hurtigt 
FTCh.
Det nagede dog Peter, at han ikke kunne få en 
superhund af eget opdræt, og derfor valgte han 
i 1991, at lave et sidste kuld hvalpe på Melyn-
goch. Denne gang så han sig lidt bedre for, og 
valgte fornuftig nok, at linieavle på Speckle of 
Ardoon, og valget af hanhund faldt på en af 
datidens markprøvestjerner, FTCh Swallow 
Law Snipe.
Denne kombination gav succes for fra dette 
kuld beholdte Peter selv henholdsvis en han 
og en tæve. Tæven Maesydderwen Kirsty blev 
hurtigt champion, men Peter solgte hende 
herefter videre. 
Hanhunden Maesydderwen Kestrel blev en 
kæmpe stjerne, og udover han hurtig blev 
FTCh, må han den dag i dag, regnes for den 
mest betydningsfulde avlshan Cockerverdenen 
endnu har set.
Foruden Kestrel har haft kolosal betydning for 
Maesydderwen opdrættet, så har han også haft 
kolosal betydning for mange andres opdræt, 
og jeg vil vove den påstand, at det næsten er 
umuligt, at finde en Cocker i dag, som er blevet 
FTCh, uden Kestrel er at finde i stamtavlen.
Umiddelbart blev Kestrel ikke far til de fleste 
champions, for han blev ”kun” far til 6, men 
alligevel har disse afkom igen haft kæmpe 
indflydelse på avlen generelt.
Allerede det første kuld hvalpe Kestrel blev far 
til, kun 1,5 år gammel, kom der 2 superhunde, 
som begge igen har været fantastiske avlshan-
ner. Kuldet havde FTCh Wernffrwd Silk som 
mor, og de 2 hanhvalpe fra dette kuld, var 
FTCh Wernffrwd Dai Bach og FTCh Wernf-
frwd Siarl.
Dai Bach blev senere far til 8 champions som 
igen har avlet fremragende. Her kan nævnes 
FTCh Sandford Black Mamba, som blev stam-
far til hele Timsgarry successen.
De 2 kuldsøskende Larford Evan og Larford 
Emma (championshipvinder). 
Den anden hanhund fra Kestrels første kuld 
hvalpe var Wernffwrd Siarl, og Siarl er hanhun-
den bag hele Mallowdale opdrættets kolosale 
succes hos Ian Openshaw.

Kestrel øvrige kuld hvalpe indeholdte endvide-
re FTCh Larford Cateran (championshipvinder 
1999 og grundlaget for Larford og Poolgreen 
successen samt FTCh Larford Carp. 

FTCh Housty Solo samt Peter og Margaret Jones 
(Foto Hans Sjöblom)

FTCh Wernffrwd Melyngoch - stamtæven på 
Maesydderwen.

FTCh Maesydderwen Kestrel
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Her i Danmark har vi også nydt godt af Kestrel 
børn, idet Marianne og Niels Egelund Fadders-
bøll importerede Kestrel datteren, DK FTCh 
Whitlock Damselfly af Go Get It, som hvalp. 
Damselfly vandt Dansk Markprøvemesterskab 
i 1998 og har ligeledes avlet fremragende her i 
landet, hvor hun blev mor til 1 FTCh samt flere 
markprøvevindere.
I øvrigt var 1998 et jubelår for Kestrel børn idet 
både Engelsk, Amerikansk og Dansk Markprø-
vemesterskab for Cockere, alle blev vundet af 
Kestrel børn.

Kestrel betydning for andre opdræt har, som 
nævnt været kæmpestor, men selvfølgelig har 
hans betydning været aller størst for Peter 
Jones selv, idet al hans efterfølgende Maesyd-
derwen avl, har været baseret på Kestrel, og til 
tider har han nærmest lavet indavl på Kestrel, 
for at fastholde hans fremragende egenskaber. 
Normalt er så tæt avl ikke anbefalelsesværdigt, 
men netop Kestrel har bevist, at han er så 
gennemsund, at han har kunnet tåle det. Ja det 
viste sig, at du konstant forberede Cockeravlen 
ved at linieavle meget tæt på ham.

I 1991, samtidig med Kestrel, købte Peter Jones 
endnu en tæve udefra, det var Nancarrow 
Carousel. Hun viste sig at blive meget speciel. 
Peter var heldigt, at kunne melde hende på en 
vinderklasse, uden hun havde deltaget i åben 
først, og sandelig om hun ikke vandt denne 
hendes første prøve. Dette kvalificerede hende 
til deltagelse på Cocker Championship i januar 
1994, som hun også vandt, så på deltagelse på 
2 markprøver var hun både blevet champion 
og championshipvinder. Hun blev faktisk Peter 
eneste championshipvinder, men hun fik aldrig 
indflydelse på Maesydderwen opdrættet, fordi 
hun efter sin sejr, blev solgt til USA. Efter 
sigende for et stort beløb.

Netop ved Kathleens 
sidste kuld hvalpe fra 
år 2000, tog Peter en 

chance, for han valgte 
at parre Kathleen med 
championshipvinder 

FTCh Larford Cateran

I 1993, kom tæven Wernffrwd Silk igen til par-
ring hos Kestrel, og da parringen første gang 
havde været enorm succesrig, valgte Peter, 
fornuftigt nok, at tage en parringshvalp, som 
fik navnet Wernffrwd Kathleen.
Peter betegner selv Kathleen, som den bedste 
tæve han endnu har haft. Hun blev champion 
inden hun var fyldt 2 år og vandt ialt 9 vinder-
klasse markprøver ligesom hun havde ialt 6 x 2. 
vinder, og iblandt disse 2. vinder på champi-
onship 1997.
Kathleen blev også en fremragende avlstæve 
for Peter, og hun blev mor til hele 4 champions 

med 3 forskellige fædre.
En af disse Maesydderwen Solomon var ejet, 
trænet og ført af Andy Robinson, mens de 3 
andre alle blev ejet, trænet og ført af Peter selv. 
Det var de 2 tæver Maesydderwen Smarty 
og Maesydderwen Smurt og så fra Kathleens 
sidste kuld hvalpe hanhunden Maesydderwen 
Scimitar.
Netop ved Kathleens sidste kuld hvalpe fra år 
2000, tog Peter en chance, for han valgte at par-
re Kathleen med championshipvinder FTCh 
Larford Cateran. Det var rigtig tæt avl, idet 
både Cateran og Kathleen havde Kestrel som 
far, så vi taler altså om en halvsøskendeparring.
Maesydderwen Scimitar betegner Peter selv, 
som den bedste hanhund han nogensinde 
har ejet og ført. Selvfølgelig blev han meget 
hurtig champion, men det var som avlshan, at 
Scimitar har været den helt store stjerne. Han 
er far til ialt 16 FTCh, og igen, ligesom med 
Kestrel, har Scimitar været meget succesrig 
ikke kun for Peter selv, men også for mange 
andre opdrættere.

Alternativ til Kestrel linien
For ligesom at få samling på Maesydderwen 
opdrættet, så blive vi nød til igen at gå lidt 
tilbage, for Peter var jo godt klar over, at skulle 
hans opdræt holde mere end nogle få generati-
oner, var han nød til at bygge en alternativ avl-
slinie op, som i første omgang ikke indeholdte 
Kestrel.
Her gik han tilbage til en af sine første cham-
piontæver, Winstonwildfowl Dottrel. Dottrel 
havde tilbage i 1991, haft et kuld hvalpe, med 
Peter første champion - Housty Solo, og i dette 
kuld var en hanhund, Maesydderwen Jackdaw, 
der som hvalp var solgt til Ian Squareclose i 
Skotland. Jackdaw var i mellemtiden blevet 
FTCh og flere var begyndt at bruge ham i 
avlen også med succes. Dette betød, at Peter 
i 1994, købte en hanhund udefra, der havde 
netop Jackdaw som far. Hanhunden var Regu-
lusknowe Gold of Maesydderwen. En lemon/
hvid hanhund, der sideløbende med Kestrels 
avlssucces, blev far til hele 6 champions, hvoraf 
Peter selv førte 3 af dem.
I øvrigt kan nævnes, at Peter faktisk havde 
succes med yderligere 2 børn efter Jackdaw, 
nemlig tæven FTCh Rowston Star, (2. vinder 
på Cocker Championship 2001) og hanhun-
den FTCh Maesydderwen Sorcerer, som vi vil 
vende tilbage til.
Men tilbage til de 6 championafkom efter Re-
gulsknowe Gold of Maesydderwen, for det var 
jo en avlslinie, som var uden Kestrel, og Peter 
havde selvfølgelig den plan, at parre denne linie 
sammen med Kestrel linien. Til dette brugte 
han tæven Priorsmeadow Dancer.

Avlslinierne samles
Priorsmeadow Dancer var efter Regulusknowe 
Gold of Maesydderwen, og hun var en brun 
tæve som blev født i 2001. Netop Dancer var 
en af Peters helt store markprøvestjerner i mid-
ten af 2000’erne. Hun vandt 6 markprøver og 
blev 4. vinder på Cocker Championship både i 
2005 og 2006.
Dancer blev samtidig en fantastisk avlstæve, 
hvor hun blev mor til hele 6 FTCh. Hendes 
første kuld hvalpe blev hun sjovt nok parret 

FTCh Wernffrwd Kathleen

FTCh Maesydderwen Scimitar

FTCh Priorsmeadow Dancer

FTCh Maesydderwen Spartan
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med en lidt ukendt hanhund, Maesydderwen 
Shelayly. Kuldet indeholdt bl.a. tæven, Maesyd-
derwen Sash, som Peter selv førte til champi-
onat. 
Dancers næstfølgende 4 kuld hvalpe, var alle 
med superhannen FTCh Maesydderwen Sci-
mitar. og derved fik Peter ført sine 2 avlslinier 
sammen, hvor oprindelsen var hans 2 første 
champions, nemlig Housty Solo og Wernffrwd 
Melyngoch.

Denne kombination, 
mellem linierne efter 

Peters 2 første 
champions udløste 

nærmest en eksplosion, 
idet de 4 kuld hvalpe 

gav ialt 5 FTCh.

Denne kombination mellem linierne efter Peter 
2 første champions udløste nærmest en eksplo-
sion, idet de 4 kuld hvalpe gav ialt 5 FTCh.
Fra første kuld kom hanhunden Maesyd-
derwen Spartan, som Peter selv førte til cham-
pion, og fra de næstfølgende kuld kom bl.a. 4 
championtæver alle ejet og ført af andre.
Maesydderwen Secret, Maesydderwen Sizzle, 
Maesydderwen Snoopy og Maesydderwen 
Saucey.

Især Peters egen han, FTCh Maesydderwen 
Spartan er brugt flittigt i avlen og indtil dato er 
han far til 2 FTCh, nemlig Priorsmeadow Shina 
og Timsgarry Swift. Shina, som har deltaget 
på de 2 sidste års Cocker Championship, har 
Peter stadig ”hånd i hanke med”, idet hun er 
ejet af Peter meget gode ven og samarbejdspar-
ter igennem mange år, Spikey Wills, som også 
er manden bag kennelnavnet Priorsmeadow. 
Shina er dog trænet og ført af Stuart Morgan. 
Ligesom ovennævnte Maesydderwen Snoopy 
også er ejet af Spikey og ført af Stuart.

På trods af, at Peter ligesom havde sluttet 
ringen omkring sit opdræt, så var han bestemt 
ikke færdig med afkom efter hans ynglingshan, 
Scimitar, for Peter trænede og førte yderligere 
3 tæver til championat. Alle 3 havde Scimitar 
som far, men havde forskellige mødre. Det var 
Wernffrwd Mai (ejet af Spikey Wills), Wetlands 
Holly og sidst Maesydderwen Sarong. At Peter 
aldrig har været bange for at lave tæt avl er 
Wetlands Holly endnu et eksempel på, for hun 
var igen ud af en halvsøskendeparring, hvor 
Peter gamle tæve, FTCh Wernffrwd Kathleen, 
var mor til begge Hollys forældre.

Nye linier
Hvis nogen skulle tro, at Peter, med sin facina-
tion af Scimitar og hans afkom, havde trykket 
sig selv op i et hjørne rent avlsmæssigt, så hav-
de Peter selvfølgelig stadig en avlsvej at gå ud 
af, idet han jo havde tidligere omtalte hanhund, 

FTCh Maesydderwen Sorcerer

FTCh Maesydderwen Jackdaw

FTCh Maesydderwen Sizzle

FTCh Maesydderwen Soloman

FTCh Wetlands Abe

FTCh Maeasydderwen Scamp
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FTCh opdrættet 
på Maesydderwen 

men ejet/ført 
af andre
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FTCh Maesydderwen Snoopy

FTCh Maesydderwen Saucey

Peter Jones fotograferet på Engelsk Cocker 
Championship i januar 2015. Sammenlignet 
med billedet som indleder artiklen, kan man se 
hvor meget han har tabt sig.

FTCh Maesydderwen Sorcerer. Sorcerer var 
nemlig ”Kestrel fri”, men var i stedet linieavlet 
på FTCh Maesydderwen Jackdaw. Peter valgte 
nu at bruge Sorcerer på flere tæver efter Sci-
mitar. En af dem, Maesydderwen Spice fødte, 
med Sorcerer som far, Peters næste avlshan 
Wetlands Abe. Abe blev selvfølgelig hurtigt 
champion.
Sorcerer parrede også en anden Scimitar datter, 
nemlig føromtalte FTCh Wetlands Holly. Også 
fra dette kuld beholdte Peter en hanhund, den 
blue/roan farvede Maesydderwen Supremecy. 
Supremecy nåede dog selv kun, at blive Field 
Trial winner, men han blev samtidig også far 
til den sidste champion, som Peter har ført, 
nemlig FTCh Maesydderwen Scamp.

Netop Maesydderwen Scamp er med stor sand-
synlighed den sidste champion vi ser trænet 
og ført af Peter. Foruden Peter selvfølgelig 
efterhånden er kommet op i årene, så er der 
sket drastiske ting omkring ham de sidste par 
år. Peters elskede kone, livsledsager gennem 
45 år og hans meget store hjælp med hundene, 
Margaret døde af cancer i 2015 og som om 
det ikke var nok, fik Peter selv en blodprop 
her i 2016. Peter overlevede dog og er ved at 
kæmpe sig tilbage og han har endog oprettet en 

facebook side, så han stadig kan følge lidt med. 
Jeg ved også, at Peters 3 børn Jamie, Lindsey og 
John tager sig godt af ham ligesom hans hunde 
p.t. står udstationeret ved flere af hans venner.
Sidste gang jeg så Peter, var på Cocker Cham-
pionship i januar 2015, hvor han var en af 
dommerne (se billede nederst). Han klarede, 
som altid, opgaven flot, men det var lidt af en 
chok at se ham, for han havde tabt sig meget, 
men var stadig i godt humør, og hilste, som 
altid, på alle han mødte.

Fremtiden
Det kan godt være, at Peter selv, ikke får så 
meget indflydelse på fremtidens Cockere, men 
hans hunde vil stadig være med helt fremme 
og der er ingen tvivl om, at andre vil tage over, 
hvor han slap og bygge videre på de fantastiske 
avlslinier som Maesydderwen Cockerne har 
givet. Bedste bevis herfor er faktisk, det netop 
afholdte Engelske Cocker Championship, her i 
januar 2017. Vinderen Byrbwll Dotty (se billede 
nederst) ejet og ført af Peters gamle ven og 
træningspartner Dai Ormond, er faktisk ud af 
rent Maesydderwen blod. Faderen til Dotty er 
Peters avlshan FTCh Wetlands Abe og mode-
ren er såmænd opdrættet af Peter, og hedder 
Maesydderwen Sialc.


