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Når vi skal portrættere Laganmill Malvern er 
det faktisk nødvendigt at starte i Irland, hvor 
der først i 1990’erne var en mand som hed 
Raymond Wilson. Raymond Wilson havde et 
lille opdræt under kennelnavnet Laganmill, og 
han havde samtidig købt en aldeles fremragen-
de tæve i England, som hed Barmag Bradie. 
I øvrigt blev Bradie trænet og ført af Robin 
Young som også gjorde hende til Irsk FTCh.. 
Barmag Bardie blev senere også mor til den 
mest succesrige avlshan vi endnu har haft i 
Danmark, nemlig Drumagrove Bruce, men det 
er en helt anden historie.
Tilbage til Bradie, for i 1993 ønsked Raymond 
Wilson, at få en kuld hvalpe på hende, og han 
valgte en af datidens mest succesrige avlshan-
ner, nemlig FTCh Jenoren Boss, som var ejet af 
en waliser, som hed Mike Thomas.
Kuldet blev født den 7. marts 1993 og Mike 
Thomas havde så store forventninger til kuldet, 
at han købte 4 parringshvalpe fra kuldet - 3 
hanner og 1 tæve. De 3 hanner hed Laganmill 
Minstrel, Laganmill Maestro og Laganmill 
Malvern.
Minstrel nåede at vinde en markprøve i 
England, hvorefter han blev solgt til USA for 
mange penge.
Laganmill Maestro førte Mike Thomas selv 
på markprøve, hvor han opnåede en 2. vinder 
med ham, hvorefter han solgte Maestro til Jack 
Illiff, for efter sigende, et meget stort beløb. 
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Kombinationen Jack Illliff og Maestro blev en 
stor succes, idet Maestro blev champion og 
vandt også Det Irske Championship ligesom 
han blev lidt af en avlsmatador. Maestro blev 
far til hele 132 kuld hvalpe, hvoraf 5 af disse 
hvalpe senere blev FTCh.

Men tilbage til Malvern. Malvern var den 
mindste hvalp i kuldet og da han var 9 måne-
der gammel, valgte Mike Thomas at sælge ham, 
fordi han simpelthen ikke troede på ham. Man-
den der købte Malvern var en anden waliser 
ved navn Alan Watkins.
Alan socialiserede Malvern i en måneds tid, 
hvorefter han startede den egentlige træning 
af ham. 
Lige fra starten af sin træning viste Malvern, at 
han var et kæmpe talent med en fremragende 
stil og da Malvern var 16 måneder gammel 
meldte Alan ham til en Working Test. Da alle 
hunde havde været igennem Working Testen 
blev 2 hunde kaldt frem til et run-off. Det var 
den senere meget succesrige Trawsgoed Lad of 
Caldyview og så Malvern. Malvern vandt run-
off knebent og blev dermed 1. vinder i hans 
debut på Working Test.
Alan fik nu ekstra blod på tanden, og da 
Malvern var 20 måneder gammel, debuterede 
han på en novice  (åben kl.) markprøve. Her 
blev han 2. vinder. 2 måneder senere, på Mal-
verns anden markprøve, blev han 1. vinder og 
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dermed kvalificeret til deltagelse i vinderklas-
sen. Som en sidebemærkning, fortæller Alan i 
øvrigt, at kort efter Malvern havde vundet sin 
novice markprøve, blev han tilbudt et stort be-
løb for Malvern. Det var Martin Deeley (ham 
der i starten speakede alle championshipfilm 
for Paul French Video) som havde set hvilket 
kæmpe talent Malvern var. Alan var fristet af 
tilbudet, men valgte at sige nej.

Det viste sig, at være et klogt afslag, fordi Mal-
vern blev en stor succes på markprøver, hvor 
han ialt opnåede 8 x 1. vinder i vinderklassen 
samt mange øvrige vinderplaceringer.
Det pudsige var, at Alan Watkins ikke selv 
havde terræner, hvor han kunne skyde fasaner 
over Malvern. Han havde kun adgang til kanin-
terræner, så for at give Malvern erfaring med 
fasaner deltog Alan og Malvern i klapperkæ-
den på et lokalt gods under deres klapjagter. 
Men her blev jo ikke skudt fugl over Malvern, 
så de eneste gange Malvern oplevede, at der 
blev skudt fasaner over ham, var når han var på 
markprøve.
Når man vinder hele 8 vinderklasse mark-
prøver er det helt naturligt, at der så også 
er efterspørgsel efter sådan en hund som 
avlshan, og det gjaldt selvfølgelig også Malvern. 
Malvern havde vel i starten det problem, at 
hans kuldbror (Maestro) havde vundet Irsk 
Championship og var alene af den grund langt 
mere opreklameret end Malvern. Ingen tvivl 
om, at hvis man i 1990’erne havde haft større 
kendskab til hvem af de 2 kuldbrødre som avle-
de bedst, så havde antallet af parringer til de 2 
brødre nok været omvendt.
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FTCh Laganmill Malvern - den måske bedst avlende Springerhan nogensinde.

Maestro havde alt 132 parringer, hvilket gav 
5 FTCh. Hvis vi ser på den hund som i dag af 
mange regnes for den bedste avlshan nogensin-
de, Clarburgh Art, så havde han 326 parringer, 
hvor 40 afkom blev champions.
Til sammenligning af Malverns tal 49 parringer 
og ialt 7 afkom som blev FTCh.
Hvad der yderligere understreger Malvern 
fremragende avlsegenskaber er, at ud af de 49 
tæver som var til parring, så var kun 12 af dem, 
tæver som havde en markprøvepræmiering. De 
resterende 37 tæver Malvern havde til parring, 
var ganske almindelige jagthunde.

Alan Watkins fortæller selv, at de 49 parringer 
til Malvern kunne have været væsentlig større, 
men der skete desværre det med Malvern, at da 
han var 6 år gammel, fik han en infektion, som 
betød, at hans sædkvalitet blev meget svingen-
de, og det bevirkede, at Alan Watkins sagde nej 
til mange tæver, fordi han var usikker på om 
Malvern kunne lave hvalpe. 
Netop da Malvern var blevet 6 år havde omver-
denen selvfølgelig fået øjnene op for ham, og 
bl.a. supertæver Int FTCh Philips Girl, skulle 
have været til parring ved Malvern, men Alan 
Watkins sagde nej.
Der blev dog født hvalpe efter Malvern, efter 
han havde fået denne infektion, men det var 
kun 12 kuld, som blev født i perioden fra Mal-
vern var 7 år og til han døde 12 år gammel den 
8. august 2005.

En ting var, at Malvern selv avlede fremra-
gende, men det viste sig senere, at han også 
gav sine avlsegenskaber videre til sine afkom, 
hvilket bl.a. kan ses på de 7 hunde efter ham 
som blev FTCh.

Det var:
FTCh Corboy Cracker of Craigfelin
(far til 1 FTCh)
FTCh Edwardiana Tweed 

(selv Irsk Championshipvinder og 2. vinder 
engelsk Championship. - en af stamtæverne på 
Buccleuch kennelen og mor til 3 FTCh heri-
blandt dobbelt Eng. Championshipvinder og 
Irsk Championshipvinder Int FTCh Annickview 
Breeze som igen er mor til  Buccleuch Pepper)  
FTCh Polopit Patsy 
(mor til 4 FTCh)
FTCh Denford Danny of Belvden
(far til 5 FTCh og kuldbror til Polopit Patsy samt 
stamfar på Kennel Belvden) 
FTCh Edwardiana Topsy 
(mor til 2 FTCh)
FTCh Tynywaun Toddy. 
(far til 2 FTCh)
Irsk FTCh Bramble Taff 
(starter hele Mick Walsh succes. Taff far til FTCh 
Poppet Rocket, som igen er mor til Hollydrive 
Kurt og Hollydrive Theo. Poppet Rocket er 
kuldsøster til Butlerstown Buddy med stor succes 
i DK)

Udover disse blev Malvern far til yderligere 3 
hunde som blev 1. vinder i vinderklassen uden 
at opnå den sidste 1. vinder, der havde gjort 
dem til FTCh. Det var: Edwardiana Toffey, 
Edwardiana Tay og Edwardiana Torpedo.

Som nævnt blev Malvern far til 7 FTCh 
ligesom 18 af hans børnebørn er blevet FTCh.. 
Ligeledes kan han regnes som en slags stamfar 
til nogle af vore dages mest succesrige opdræt, 
nemlig Buccleuch, Belvden og Hollydrive.

Hvis man kigger lidt nærmere på andre suc-
cesrige avlshunde i dag, vil flere af dem have 
Malvern i deres stamtavle og i forhold til hans 
49 kuld hvalpe, som han blev far til, har hans 
indflydelse på vore dages succesrige Springer 
Spaniels været meget stor.
Malvern var en af de meget få hanner, som 
kunne avle tophunde selv på almindelige tæver.


