Berømte avlslinier

Larford (Poolgreen) - opdrættet
Larford opdrættet er et velklingende navn indenfor Spanielverdenen
med adskillige successer bag sig, også vundne championships. Der
er dog tit misforståelser omkring personerne bag dette opdræt, for i
nyere tid, er navnet “Larford” meget ofte kædet sammen med en af
vores dages mest succesrige Spanieltrænere, nemlig Will Clulee, men
det er slet ikke Will, som er manden bag Larford Kennelen, men der
imod hans far, Peter Clulee. Vi vil i denne artikel fokusere på, og også
redegøre for, det rette sammenhæng omkring denne meget berømte og
yderst succesrige avlslinie, som har haft stor indﬂydelse, både indenfor
Springere og Cockere.
Inden vi går i gang med at portrættere hundene bag Larford opdrættet, vil det nok være
på sin plads, at få fastlagt personsammenhænget bag disse yderst succesrige avlslinier.
Peter Clulee
Er ejer af Kennel Larford, og har været professionel hundemand i England i rigtig mange
år, baseret på en boarding kennel og også
opdræt af både Springere og Cockere.
Peter startede med hundene helt tilbage
i 1970’erne, og begyndte at få succes på
markprøver i 1980’erne, hvor han trænede
og førte 2 Springere og 1 Cocker frem til
Field Trial Champion.
Hans første champion var en Springerhan af
eget opdræt, F.T.Ch. Larford Lacy, som var
født i 1979.
Yderligere havde Peter succes med en
Springertæve han købte udefra, nemlig
F.T.Ch. Lattoria of Larford. Hun ﬁk senere
en vis betydning, idet hun blev mor til en
anden Springer han, som blev champion,
nemlig F.T.Ch. Larford Striker. Striker blev
dog ført til sit championat af Peter’s søn Will
Clulee.
Også tilbage i starten af 1980’erne opdrættede Peter en Springerhan, som blev ejet,
trænet og ført af John Edwards, fra den nu
verdensberømte Edwardiana kennel. Hundens navn var Larford Longspur, og han blev
John Edwards første F.T.Ch., uden dog at få
nævneværdig indﬂydelse på avlen.
I 1983, købte Peter, også udfra, Cockerhannen Wernffrwd Jetson of Larford, og han blev
også hurtigt champion, ført af Peter selv. Bemærkelsesværdigt var det dog, at på trods af
af Jetson, var ud af en meget stærk afstamning, som har givet et væld af champions,
blev Jetson dog aldrig selv nogen ørn i avlen,
og han ﬁk ingen afkom, som udemærkede
sig særligt.
Det var også i denne periode, at Peter Clulee
blev udnævnt til panel A dommer i England,
og han er som sådan meget anerkendt og respekteret, hvilket bl.a. har udmøntet sig i, at
han har dømt Spaniel Championships ﬂere
gange, ligesom vi, her i Danmark, har haft
fornøjelsen af Peter som dommer, idet han
dømte vore markprøvemesterskab i 2005,
sammen med Tim Crothers.

Will Clulee
Den helt store omvæltning for Larford hundene
skete dog i starten af
1990’erne. Hovedarsågen til denne omvæltning
skyldes 2 ting.
Den ene årsag var, at
Peter, i 1989, købte
Cockertæven Wernffrwd
Ammwyl hos Cyril Gwynne, og det var netop
hende, som startede en
fantastisk avlslinie for
Larford hundene, og vi
vil vende tilbage til netop Peter Clulee, manden bag den berømte “Larford kennel”.
Ammwyl senere i artiklen.
Den anden, og måske
vigtigste årsag var, at
Peter’s søn, Will Clulee
efterhånden var nået
en alder, som betød, at
han kunne begynde, at
overtage træningen af
Larford hundene.
Will var, som dreng, ikke
nogen ørn i skolen, og så
snart han havde afsluttet
sin tvunge skolegang, ﬁk
han job som underskytte
på godset Hodnet. Dette
arbejde havde han ca. i
1 år, hvorefter han kom
tilbage til familien, for at
hjælpe med at passe kennelen. Foruden den daglige pasning af hundene,
begyndte Will også, at
træne hundene i samarbejde med sin far, og det
viste sig meget hurtigt, at
Will havde et talent, helt
ud over det sædvanlige,
for at træne hunde.
Første gang omverdenen
for alvor blev opmærksom på Will var, da han
i 1990, som kun 17 årig,
kvaliﬁcerede
springertæven, Cresset Poker
Dot til deltagelse på det
Engelske A.V. Spaniel Will Clulee, søn af Peter Clulee, og træneren og føreren af nogle
af de mest berømte Larford hunde.
Championship.
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Will Clulee, 17 år gammel, på Det Engelske A.V. Spaniel Championship i 1990, med
Springertæven Cresset Poker Dot.
Herefter kunne man måske forvente, at Will
Clulee markprøvekarriere for alvor tog fat i
England, men Peter valgte i stedet, at sende
sin søn til Houston i Texas, USA, hvor han
i 1992 og 1993 arbejde på professionelle
amerikanske hundekenneler, og her selvfølgelig ﬁk endnu mere erfaring i hundetræningens kunst.
Will vendte tilbage til England i midten af
1993, hvor han arbejdede på sin fars kennel
i de næstfølgende 8 år.
I denne periode, oplevede Larford hundene
meget stor succes.
Will førte straks efter sin hjemkomst, den
tidligere omtalte Cockertæve, Wernffrwd
Ammwyl til F.T.Ch. og successen fortsatte,
da Will førte Springerhannen Larford Striker
til championat i 1994. Will enorme succes
som hundetræner kulminerede for alvor i
1999, da han førte de 2 Cockerhanner Larford Cole og Larford Cateran til championat,
hvor endvidere Cateran vandt Det Engelsk
Cocker Championship i 1999.
Året efter i 2000, førte Will endvidere Larford
Carp til championat, og igen i 2001 oplevede Will det helt utrolige, at 2 kuldsøskende
fra Larford Kennelen, nemlig tæven Larford
Elma og hanhunden Larford Evan, begge
blev champions samtidig med de i januar
2002 blev henholdsvis 1. og 2. vinder på
engelsk Cocker Championship. Larford Elma
var dog ejet og ført af Brian Whittaker, men
trænet af Will.
I hele perioden fra 1993 til 2001, var det
Will som trænede og førte Larford hundene,
mens han far, Peter ejede og stod for avlen af
Larford hundene.
Det kan dog ikke skjules, at uoverenstemmelserne mellem far og søn blev større og
større, og dette betød, at Will i 2001, brød
med sin far, og startede sin egen professionelle hundekennel op under kennelnavnet
Poolgreen. Bruddet betød desværre, at far
og søn ikke talte sammen i ﬂere år efter, men
i dag skulle forholdet være nogenlunde igen,
hvor Peter og Will kan tale sammen.
Siden Will startede som selvstændig i 2001

er han gået fra succes til succes.
Det var selvfølgelig fantastisk, at starte sin
selvstændige kennelvirksomhed med, at
hunde, han havde trænet, blev henholdsvis
nr. 1 og 2 på Det Engelske Cocker Spaniel
Championship, og denne kolosale succes
blev fulgt op med følgende hunde, som Will
trænede og førte til Championat:
2002: Cocker, F.T.Ch. Norbeck Saucey of
Cateylane.
2004: De 2 Springerhanner, F.T.Ch. Catleylane Predator og F.T.Ch. Edgrove Entitle.
2005: Cockerhannen, F.T.Ch. Argyll Warrior.
2007: Springerhannen, F.T.Ch. Saturns Spirit.
2008: Cockertæven, F.T.Ch. Churchview
Cove of Fowlersmoon og Cockerhannen
F.T.Ch. Argyll Chiefton.
2009: Cockerhannen, F.T.Ch. Orgest Yfwr.
2010: Cockertæven, F.T.Ch. Moelfamau
Mini.
2011: Cockertæven, F.T.Ch. Midnight Honeysuckle.
På Cockerchampionshippet i januar 2010
oplevede Will igen det helt vilde, at vinde
med F.T.Ch. Moelfamau Mini, og blive nr. 3
og 4 med henholdsvis F.T.Ch. Orgest Yfwr og
F.T.Ch. Argyll Chiefton.
Det vil sige, at fra Will for alvor startede
sin markprøvekarriere i 1993 og til og med
januar 2011, har Will trænet og ført ialt 17
Spaniels til F.T.Ch. Fordelt mellem 4 Springere og 13 Cockere.
Udover Ian Openshaw, har ingen anden i
England opnået samme resultater som Will
indenfor denne periode, og den dag i dag,
går han da også for at være den største
konkurrent til Ian Openshaws fortsatte succes.
Will Clulee og også blev udnævnt til panel
A dommer i England, hvor han bl.a. dømte
Engelsk Spaniel Championship i 2008. Her
i Danmark, har vi ligeledes haft fornøjelsen
af Will, idet han har været her og afholdt
trænerseminar, men vi har endnu ikke haft
ham som dommer.

Larford/Clulee’s største
successer

Cockerchampionship 1999. 1. vinder F.T.Ch.
Larford Cateran, ejet af Peter Clulee ført af
Will Clulee.

Cockerchampionship 2002. 1. vinder F.T.Ch.
Larford Elma, ejet og ført af Brian Whittaker
(trænet af Will - opdrættet af Peter). 2. vinder F.T.Ch. Larford Evan, ejet af Peter Clulee
og ført af Will Clulee.

Hundene bag successen
Som tidligere nævnt, ﬁk de hunde som Peter
Clulee selv førte frem i 1980’erne ikke den
store betydning for avlen, bortset fra F.T.Ch.
Lattoria of Larford, som blev mor til F.T.Ch.
Larford Striker. Striker har dog ikke formået,
at sætte sig nogen bemærkelsesværdige spor
i avlen, på trods af, at han blev brugt en del
i avlen.
Den hund som virkelig ﬁk Larford opdrættet
på landkortet, var Cocker tæven Wernffrwd
Ammwyl. Ammwyl blev købt hos Cyril
Gwynne og var efter 2 andre berømte avlshunde, nemlig F.T.Ch. Jade of Livermere og
F.T.Ch. Wernffrwd Ci Twt. Ammwyl var i
øvrigt kuldsøster til en anden meget kendt
avlsmatador, nemlig hanhunden og dobbelt championshipvinder F.T.Ch. Wernffrwd
Cymro Du.
For Larford opdrættet blev Ammwyl mor til 3
F.T.Ch. samt yderligere en tæve, som senere

Cockerchampionship 2010. 1. vinder F.T.Ch.
Moelfamau Mini (længst til venstre). 3. vinder F.T.Ch. Orgest Yfwr (i midten) og 4. vinder F.T.Ch. Argyll Chiefton (til højre). Alle 3
hunde ejet, trænet og ført af Will Clulee.
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F.T.Ch. Larford Striker, ejet og opdrættet af
Peter Clulee, trænet og ført af Will Clulee

F.T.Ch. Edgegrove Entitle, ejet og ført af Will
Clulee. Entitle er senere solgt her til Danmark.

F.T.Ch. Catleylane Predator, ejet og ført af
Will Clulee.

F.T.Ch. Saturn Spirit, ejet og ført af Will Clulee.

skulle vise sig at få enorm betydning for avlen af Cockere.
Ammwyl blev bl.a. parret med hanhunden
Laighpark Lance, og denne parring gav igen
hanhunden F.T.Ch. Larford Cole.
Ammwyl blev herefter parret med en anden
avlsmatador, F.T.Ch. Maesydderwen Kestrel,
og denne parring var yderst succesrig for
Larford opdrættet, idet der fra denne parring
kom de 2 hanner, som begge blev F.T.Ch.,
nemlig Larford Carp og Larford Cateran.
Cateran blev som tidligere oplyst championshipvinder i 1999.
Det der gjorde F.T.Ch. Wernffrwd Ammwyl
til en supertæve, var ikke alene, at hun selv
avlede fremragende, men at hende børn
også gjorde det, og et fantastisk godt eksempel herpå, var tæven Larford Celt.
Celt var efter Ammwyl og en hanhund som
hed F.T.Ch. Rigfoot Teal, og jeg vil vædde
på, at hvis man i dag spørger Peter Clulee,
hvad han har fortrudt aller mest omkring
sine hunde, så vil han svare, at det var at
sælge netop Larford Celt.
Selv om Larford Celt var i eksperthænder, så
kunne hverken Peter eller Will Clulee rigtig
få hende til at fungere på markprøver, hvor
hun som bedste placering “kun” opnåede en
3. vinder på en Novice (åben klasse).
Peter Clulee valgte dog alligevel, at lave et
kuld hvalpe på Celt, og han brugte i 1998,
hanhunden F.T.Ch. Wernffrwd Dai Bach, og
fra dette kuld beholdte Peter selv, 2 hunde,
nemlig Larford Evan og Larford Elma. På
dette tidspunkt anede man ikke, hvad henholdsvis Evan og Elma indeholdte, og Larford Celt blev herefter solgt til Mr. D.J. Porter,
som var ejer af Dardnell kennelen.
Larford Celt viste sig senere, at blive en fantastisk avlstæve, for ikke alene blev hun mor
til Evan og Emma på Larford, men for sin
nye ejer, blev hun senere mor, til 3 meget
markante champions. Dette fra 2 forskellige
parringer. Celt blev parret med Ian Openshaws hanhund, F.T.Ch. Parkbreck Jefferson, og fra dette kuld kom F.T.Ch. Dardnell
Dealer, som senere har vist sig, at være en
afgørende og meget markant avlshan for Ian
Openshaw. Celt blev også parret med superhannen F.T.Ch. Danderw Druid, og fra dette
kuld kom igen 2 superhunde, nemlig F.T.Ch.
Dardnell Divot og F.T.Ch. Dandnell Dizzy
Tilbage på Larford havde, Peter Clulee stadig
de 2 kuldsøskende Larford Evan og Larford
Elma, og Elma, nåede at få et kuld hvalpe på
Larford, inden hun igen blev videresolgt til
Brian Whittaker.
Det kuld som Elma ﬁk, inden hun blev solgt,
var med tidligere omtalte hanhund, F.T.Ch.
Larford Cole, og denne meget tætte linieavl
på F.T.Ch. Wernffrwd Ammwyl, gav bl.a.
tæven F.T.Ch. Larford Gabby of Saxophone,
som blev ført til sine successer af Peter Burton.
Om Peter Clulee valgte at sælge Elma p.g.a.
mange penge, kender jeg ikke årsagen til,
men hendes nye ejer, Brian Whittaker, valgte at føre hende på markprøver, efter Will
Clulee havde færdigtrænet hende.
Som tidligere nævnt havde både Elma og

F.T.Ch. Wernffrwd Ammwyl, ejet af Peter
Clulee og ført af Will Clulee

F.T.Ch. Larford Cole, ejet af Peter Clulee og
ført af Will Clulee

F.T.Ch. Larford Cateran, Championshipvinder 1999, ejet af Peter Clulee og ført af Will
Clulee

F.T.Ch. Larford Evan, nr. 2. Cocker Championship 2002, ejet af Peter Clulee og ført af
Will Clulee.
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Evan, enormt succes på Cocker Chamionship 2002, idet de blev henholdsvis nr. 1 og
2.

F.T.Ch. Larford Elma, ejet og ført af Brian
Whittaker, opdrættet af Peter Clulee og
trænet af Will Clulee

F.T.Ch. Larford Gabby of Saxophone, opdrættet af Peter Clulee og ejet og ført af Peter
Burton.

F.T.Ch. Argyll Warrior, opdrættet af Brian
Whittaker og ejet og ført af Will Clulee.

F.T.W. Lulsley Jackson.

Da bruddet mellem far og søn (Peter og Will
Clulee) kom i 2001, havde Will godt nok fået
utrolig megen anerkendelse for hans træning
af Larford hundene, men hans problem var,
at det var hans far, som ejede alle hundene,
og her var døren jo “smækket i”, så Will
stod, rent hundemæssigt, på bar bund, da
han startede sin egen kennel op. Han var
dog ikke det mindste i tvivl om, at især hans
Cockeropdræt, skulle baseres på de Larford
hunde, han selv havde trænet, og ført med
så stor succes
Brian Whittaker blev Will’s redningsmand,
for han var jo ejer af tæven F.T.Ch. Larford
Elma, og Brian Whittakers, Argyll opdræt,
blev baseret på netop Elma som stammor.
Om det var i protest ved jeg ikke, men Will
startede op med en Cocker tæve, som ikke
indeholdte hans fars, Larford linier, og denne
tæve, Norbeck Saucey of Catleylane, gjorde
han hurtigt til champion, men hun ﬁk dog
aldrig betydning for hans senere opdræt.
Fra Brian Whittaker, købte Will, der imod i
2002, hanhunden Argyll Warrior. Warrior
var netop efter Larford Elma og en lidt ukendt hanhund, som hed Norleigh Clune of
Kingcott.
For at være sikker på, at holde fat i Larford
opdrættet, købte Will endvidere i 2003, hanhunden Lulsley Jackson. Jackson var efter
F.T.Ch. Larford Cateran, og vandt også en
vinderklasse markprøve for Will, men blev
aldrig champion, selv om Will har brugt
ham en del i sin avl. Bl.a. har Jackson været
parret med netop F.T.Ch. Larford Elma, og
her har Will fået en hanhund, som han også
har gjort til champion, nemlig F.T.Ch. Argyll
Chiefton.
Det var dog Argyll Warrior, som sørgede for,
at Will kunne fortsætte sin meget succesrige
markprøvekarriere. Warrior blev selvfølgelig
selv champion, og han har vist sig at være
en fremragende avlshan, og han er således
far til Will’s championshipvindende tæve
fra 2010, F.T.Ch. Moelfamau Mini. Men han
også er også far til Wills hanhund, F.T.Ch.
Orgest Yfwr samt hans sidste championtæve,
F.T.Ch. Midnight Honeysuckle, ligesom,
Warrior er far til Will’s nye hund han fører
frem, Poolgreen Farlow Ben, som her i juli
måned 2011, har kvaliﬁceret sig til vinderklassen ved at vinde en novice (åben klasse).
Det er absolut også værd at bemærke, at
Argyll Warrior også er far til Simon Tyers
championshipvinder F.T.Ch. Timsgarry Barlow, som vi jo har set ﬂere afkom efter her i
Danmark.
Will har også, sikkert for at gardere sig
100% ind, købt en anden hanhund udefra,
Lockslane Archibald, og han er efter F.T.Ch.
Larford Evan. Archibald har vundet en vinderklasse markprøve, og deltog på Cocker
Championshippet i januar 2011.
Der er derfor ikke den mindste tvivl om, at
Larford opdrættet vil leve videre, gennem
Will Clulee’s, Poolgren opdræt.

F.T.Ch. Argyll Chiefton

F.T.Ch. Orgest Ufwr

F.T.Ch. Moelfamau Mini, Championshipvinder 2010

F.T.Ch. Midnight Honeysuckle.
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