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Oversete avlsstjerner
Med denne overskrift vil vi starte en ny og forhåbentlig 
interessant artikelserie, hvor vi vil lave et lille portræt af 
Spaniels - både Springere og Cockere - som i første omgang 
ikke blev regnet for de helt store, men som senere viste sig at 
blive de helt store avlsstjerner.
Vi vil lægger ud med den sorte Cocker tæve

Larford Celt

Cockertæven Larford Celt blev født den 8. ok-
tober 1996 på den berømte Kennel Larford ejet 
af Peter Clulee. Celt fik fra starten kaldenavnet 
Annie.
Hun var efter fremragende forældre, nemlig 
FTCh Rigfoot Teal og Larford kennelen stam-
tæve FTCh Wernffrwd Ammwyl.
Som med alle andre af Peter Clulee Spaniels 
på daværende tidspunkt, var det Peters søn 
Will Clulee, som på daværende tidspunkt 
trænede hende, og hun blev da også i en tidlig 
alder stillet på en novice markprøve, hvor hun 
opnåede en 3. vinder. Will Clulee opgav dog 
Annie tidligt, da hun simpelthen manglede den 
nødvendige pace, for at kunne gøre sig gælden-
de på markprøver.
Grundet Annie’s fremragende stamtavle, valgte 
Peter og Will dog at trække et kuld hvalpe på 
hende i 1998. Her parrede man hende med su-
peravlshannen FTCh Wernffrwd Dai Bach. Fra 
dette kuld beholdte Peter og Will henholdsvis 
en han og en tæve, navnene var Larford Elma 
og Larford Evan.
Da Annies hvalpesjov var ovre, besluttede 
Will og Peter dog, at sælge Annie, da hun jo 
alligevel ikke kunne gøre sig gældende på 
Markprøver.
Annie blev solgt til Irland til en almindelig 
jæger, som hed Donald Creamer.
Den gang var der kun ganske få Cockere i 
Irland, og Donald Creamer brugte efterfølgen-
de Annie som jagthund, men prøvede hende 
da også på en enkelt markprøve, hvor hun ikke 
blev præmieret. Donald Creamer trak da også 
et enkelt kuld hvalpe på hende, uden der kom 
mere ud af den historie. 
I 2001 stod en anden Irer, Denis Porter og 
manglede en god stabil jagthund til hans 14 
årige søn som var begyndt at gå på jagt. Denis 
havde faktisk set Annie, på den ene prøve hvor 
hun deltog, og han synes, at hun var en rigtig 
god begynderhund for hans søn. Annie ville 
gerne arbejde, men manglede den afgørende 
speed til markprøver. Derfor købte Denis 
Annie fra Donald Creamer. Denis havde et 
mindre opdræt under kennelnavnet ”Dardnell”
og da Annie jo havde en rigtig god stamtavle, 
besluttede Dennis sig for at lave et kuld hvalpe 
på hende. Men der var også en anden grund til, 
at han ønskede hvalpe på hende for i mellemti-
den var der sket ting og sager i England, for det 
viste sig, at de 2 hunde som Larford kennelen 
havde beholdt efter Annie, henholdsvis Larford 
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Elma og Larford 
Evan, var blevet 
markprøvestjerner og 
FTCh og på Engelsk 
Cocker Champions-
hip i januar 2002, 
blev Elma 1. vinder 
og Evan blev 2. 
vinder.
Et sensationelt 
resultat, og der var 
nok ingen tvivl om at 
Will og Peter Clulee 
ærgerede sig gul og 
grøn over de havde 
solgt Annie tidligere. Larford Celt (Annie) fotograferet sammen med Denis Porters søn.
Denis Porter derimod 
følte sig heldigere end man næsten havde lov 
til, men samtidig forstærkede det også hans 
ønske om at lave hvalpe på Annie.

Annies første kuld hvalpe på Kennel Dardnell 
var med Ian Openshaws hanhund FTCh Park-
breck Perfection. I kuldet var 5 hvalpe, hvoraf 
Denis selv valgte at beholde 2 hanner. Navnene 
var Dardnell Dealer og Dardnell Denby.
Da mulighederne for Cockerne i Irland var 
lig nul, besluttede Denis, at sende de 2 hanner 
efter Annie, til træning hos Ian og Wendy 
Openshaw. resultaterne udeblev ikke, Dard-
nell Dealer blev FTCh i England og senere en 
yderst succesrig avlshan for Ian Openshaw. 
Den anden bror til Dealer, blev færdigtrænet 
og solgt til USA, hvor den også formåede at 
vinder markprøver.

Denis Porter lavede yderligere 2 kuld hvalpe 
på Annie i henholdsvis 2003 og 2004. Kuldet 
fra 2003, blev hun parret med Ian Openshaws 
superhan FTCh Danderw Druid og fra dette 
kuld beholdte Denis 3 tæver, som igen blev 
sendt til Ian Openshaw. Navne var Darnell 
Divot, Darnell Dizzy og Darnell Didler. Divot 
og Dizzy blev begge FTCh i England, og Didler 
blev solgt til USA efter hun havde vundet en 
novice markprøve i England. I USA blev Didler 
FTCh.
Annies sidste kuld hvalpe i 2004, blev hun par-
ret med en anden af Ian Openshaws tophanner, 
nemlig FTCh Mallowdale Rackatear. Der kom 
kun 3 hvalpe, men ingen af dem nåede noget 
på markprøver, men forblev dog gode jagthun-
de for deres respektive ejere.

Annie (Larford Celt) var i første omgang tæven 
ingen ville have, men det endte med, at hun 
blev mor til 1 championshipvinder og hele 6 
FTCh, og det endda med 3 forskellige hanner 
som fædre. Annie var ikke selv nogen ørn på 
markprøver, men hun er beviset på, at har 
man en super stamtavle, kan man sagtens avle 
fremragende hunde alligevel.
Selvfølgelig er det at blive mor til hele 6 FTCh 
noget helt enestående som kun meget meget 
få andre tæver har gjort hende efter, men det 
der gjorde Annie til en helt unik avlstæve var, 
at hendes børn formåede at avle fremragende 
i næste generation også, idet hele 18 af hendes 
børnebørn også er blevet FTCh og flere af dem 
endda igen fremragende avlshunde.
Som eksemplar kan nævnes:

Larford Elma blev mor til 3 FTCh, heriblandt 
superavlshannen FTCh Argyll Warrior

Larford Evan blev far til 4 FTCh.

Dardnell Dealer blev far til 8 FTCh

Dardnell Divot er blevet mor til 3 FTCh her-
under avlshannen FTCh Mallowdale Ken of 
Winhocklin.

Udover disse 18 børnebørn til Annie som er 
blevet FTCh, så er der yderligere flere på vej, 
som lige nu er Field Trial vindere, og altså kun 
mangler at vinde 1 prøve mere for at få titlen.
Annie eller Larford Celt er om nogen ind-
begrebet af artiklens overskrift ”Oversete 
avlsstjerner”.


