Berømte avlslinier
Parkbreck opdrættet

Tekst: Ole Geert Dam
Billeder: Paul Anderson, Carl Colclough,
Mike Smidt.
Historisk set har der været rigtig mange opdrættere/hunde som har
haft stor betydning for enten Cockere eller Springer Spaniels, men
det er meget bemærkelsesværdigt, hvor få opdrættere der har haft
afgørende indﬂydelse på begge racer samtidig.
Hvis man grovsortere, så taler vi faktisk kun om 3 forskellige opdrættere, som kan siges at have haft afgørende betydning for både
Cockere og Springere.
Tilbage i 1960’erne og 1970’erne var det Keith Erlandson og hans
hunde, hvis indﬂydelse var kolosal, og bygget op på baggrund af
netop Keith Erlandsons hunde, har der i 1990’erne og op til nutid
været 2 meget markante opdræt, nemlig Ian Openshaws Rytex/Mallowdale linier og så det opdræt vi denne gang vil portrættere, nemlig
Parkbreck opdrættet, som Carl Colclough står bag.
Billedet til højre er fra 2001, hvor Carl vandt Cockerchampionshippet med F.T.Ch. Kelmscott Swoop.
Carl Colclough
Carl blev nærmest født ind i jagt- og Spanielverdenen, idet hans far (Clarence Colclough) var herregårdsskytte og meget kendt
opdrætter og markprøvedeltager med Spaniels. Clarence var ligeledes også panel A
dommer.
Carl var den mellemste af 3 brødre, og alle 3
drenge var allerede fra barnsben dybt involveret i jagt og spanielarbejde, hvor de hver
dag, når de kom hjem fra skole var med til at
passe, pleje og træne deres fars Spaniels.
Alle 3 brødre var derfor arveligt belastet, og
da de var gamle nok til at ﬂytte hjemmefra,
var det da også helt naturligt, at de alle 3
blev herregårdsskytter.
Den yngste bror, Clive arbejder stadig som
herregårdsjæger og han har stadig Spaniels,
omend han aldrig har været særlig aktiv på
markprøver. Den ældste bror Mark, er den
dag i dag meget aktiv på markprøvesiden,
hvor han bl.a. er panel A dommer i England
ligesom han har haft adskillige successer bag
sig både med Springere og Cockere. Mark’s
mest kendte hund er uden tvivl Cockerhannen F.T.Ch. Wernffrwd Cymro Du, som Mark
2 gange vandt det engelske Cockerchampionship med, nemlig i 1993 og 1995. Cymro
Du blev ligeledes et meget velbesøgt avlshan, som ligger bag mange af vore dages
succesrige Cockere.

der virkelig kom skred
i tingene, og disse 2
hanhundes enorme
succes, betød, at Carl
i 1988 stoppede som
herregårdsskytte for at
nedsætte sig som professionel hundemand
under kennelnavnet
Parkbreck.
Carl har fra midten af
1980’erne og frem til
starten af 2000’erne
haft kolosal stor succes
på markprøver og som opdrætter og i denne
periode har han trænet og ført 8 Springere
og 12 Cockere til F.T.Ch. Carl har endvidere
vundet det Engelske Cocker Championship
2 gange (1992 og 2001). Dog har Carl aldrig
vunder A.V. Championshippet, men har dog
været placeret her mange gange.

Udover egen succes har Carl endvidere opdrættet 2 Springere og 8 Cockere som også
er blevet F.T.Ch., blot ejet og ført af andre.
Hertil skal lægges, at ﬂere af Carl’s hanhunde er blevet far til yderligere et meget
stort antal af hunde som er blevet F.TCh.,
igen ført af andre.

På trods af sin fars, og også 2 brødres successer kan der dog ikke herske den mindste
tvivl om, at den mest succesrige medlem
af Colclough familien, når vi taler Spaniels, var og er Carl, og som tidligere nævnt,
er Carl en af kun 3 personer, som har haft
helt afgørende betydning for avlen af både
Cockere og Springere.
Carl debuterede på markprøver helt tilbage i
1978, men det var først, da han i henholdsvis
1983 og 1984 købte 2 hanhunde udefra, at

Carl Colclough og Parkbreck opdrættes 2 stamhunde. Til ventre Springer hannen F.T.Ch.
Badgercourt Moss og til højre Cocker hannen F.T.Ch. Jade of Livermere.
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Antallet af champions fra Carls hånd kunne
have været endnu større, men i starten af
2000’erne løb Carl desværre ind i personlige
familiemæssige problemer, der stoppede
hans deltagelse på markprøver. Meget
glædeligt er det dog, at det nu kunne se ud
som om, at Carl er ved at vende tilbage til
markprøverne, idet han så sent som her i
januar måned 2011, førte en Springertæve,
F.T.Ch. Deniro Dream, på det engelske championship, ligesom Carl igen skal dømme
markprøver her til efteråret i England.

avlshunde for deres respektive ejere.

Blandt F.T.Ch. Jade of Livermere’s afkom
tæller meget markante hunde for Cockeravlen og henholdsvis F.T.Ch. Jasper of Parkbreck (1992), F.T.Ch. Wernffrwd Cymro
Du (1993 og 1995) og F.T.Ch. Birky Bog
Bob (1998) vandt alle Det Engelske Cocker
Championship, og er senere blevet markante

Af andre kendte hunde efter Jade kan nævntes
tæven, F.T.Ch. Wernffrwd Ammwyl, som er
stamtæven for hele Larford opdrættet, som
har været utrolig succesrigt for Peter Clulee
og hans søn Will Clulee.
F.T.Ch. Jade of Livermere, blev selvfølgelig
også grundstammen for Carl Colclough’s
opdræt af Cockere, og Carl ejede, trænede
og førte selv 4 Cockere efter Jade som blev
F.T.Ch., og her viste det sig, at især 2 af disse
hunde ﬁk helt afgørende betydning for Carl
og hans Parkbreck opdræt.
Det var hanhunden F.T.Ch. Jasper of Parkbreck og tæven F.T.Ch. Zelda of Cadboll.
Jasper vandt, som tidligere nævnt, det engelske Cocker Championship i 1992 ført
af Carl, og han blev igen far til yderligere
3 F.T.Ch.
Tæven F.T.Ch. Zelda of Cadboll, viste sig, at
blive en af de mest succesrige avlstæver som
Cockerverdenen nogensinde har set.
Zelda blev mor til 7 forskellige F.T.Ch.
Hvis man studerer Cocker stamtavler, vil
mange nok blive forbavset over, hvor tæt
avl, man har lavet, og også hvilke fantastiske
resultater denne tætte avl har givet, og netop
Zelda of Catboll er et glimrende eksempel
herpå.
Hendes 7 F.T.Ch. afkom er resultatet af
parringer med 4 forskellige hanhunde, og
afkommene efter Zelda har igen vist sig at
være fremragende avlsdyr.
Først og fremmest parrede Carl, Zelda med
netop ovennævnte F.T.Ch. Jasper of Parkbreck, og dette var en halvsøskende parring,
idet begge var efter Jade of Livermere. Denne
parring gav 2 F.T.Ch., nemlig F.T.Ch. Parkbreck Pefection, som ejet af Ian Openshaw
vandt det engelske Cocker Championship i
2000, og derved blev Ian’s første championshipvinder blandt Cockerne.
Den anden champion fra dette kuld var
F.T.Ch. Parkbreck Breeze, som var ejet af
John Holloway fra den kendte Norbeck ken-

F.T.Ch. Jasper of Parkbreck Cocker Championshipvinder 1992.

F.T.Ch. Kelmscott Swoop Cocker Championshipvinder 2001.

Carl’s meget store evner som træner og fører
af Spaniels kan ingen sætte spørgsmålstegn
ved, men hans successer er selvfølgelig sket
på baggrund i hans hunde, og vi vil derfor
prøve at gennemgå de hunde, som har betydet, at Carl’s navn og Parkbreck opdrættet
står skrevet med ﬂammeskrift i Spaniel historien.
Cockerne
Som tidligere nævnt skete den helt store omvæltning for Carl i 1983, da han købte en
hanhund af lidt ukendt afstamning, nemlig
Jade of Livermere.
Selv om Jade’s stamtavle ikke var oversået
med F.T.Ch. viste det sig dog hurtigt, at
han var noget helt særligt. Jade blev hurtigt
F.T.Ch., men det var først og fremmest som
avlshan, at han blev verdensberømt.
Jade blev far til ikke mindre end 14 F.T.Ch.
i England, og dette er den dag i dag stadig
rekord blandt Cocker hanner, selv om F.T.Ch.
Danderw Druid, her i 2010 har tangeret
denne rekord, og sikkert også vil forbedre
den de kommende år.

F.T.Ch. Blindwell Beau

F.T.Ch. Jay of Parkbreck

F.T.Ch. Kelmscott Foxie Girl

Carl med F.T.Ch. Zelda of Cadboll - mor til
hele 7 F.T.Ch. og en af Cockeravlens mest
indﬂydelsesrige tæver.
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nel, og Breeze blev igen far til 4 F.T.Ch.

Springerhannen F.T.Ch. Readhead Riley

Zelda blev også parret med hanhunden
Maesydderwen Grifﬁn. Grifﬁn var således
en søn efter F.T.Ch. Jasper of Parkbreck og
altså igen rimelig tæt avl, og fra dette kuld
kom 2 F.T.Ch., nemlig Parkbreck Jefferson og
Parkbreck Jake.
At Ian Openshaw havde et særligt godt øje
til Zelda, bevidnes af, at også Jefferson var
ejet af Ian, og han er blevet brugt i Ian’s videre avl og er bl.a. far til en af vore dages
succesrige avlshanner nemlig F.T.Ch. Dardnell Dealer. Jefferson er far til ialt 3 F.T.Ch. i
England og 1 i Danmark.
Parkbreck Jake, blev ejet og ført af Carl selv,
og han blev igen en succesrig avlshan, hvor
han blev far til 4 F.T.Ch., her i blandt 2 som
Carl selv ejede og førte, nemlig F.T.Ch. Kelmscott Foxy Girl og F.T.Ch. Kelmscott Swoop.
Netop Swoop er Carl’s sidste succerige
Cocker, og hun vandt det engelske Cocker
Championship i 2001.
Zelda havde også yderligere 2 kuld hvalpe.
Et med F.T.Ch. Wernffrwd Cymro Du (igen
en halvsøskendeparring) som gav F.T.Ch.
Parkbreck Teasel ejet og ført af Ron Loomes.
Carl parrede også Zelda med hendes farfar,
altså, Jade of Livermere far, Simon of Kenstaff, og denne parring gav yderligere 2
champions, nemlig F.T.Ch. Parkbreck Eclipse
of Mailscot, ejet og ført af Mike Smith og
F.T.Ch. Parkbreck Eagle, som igen blev en
meget succesrig avlstæve for John Holloway,
Norbeck Kennelen, hvor hun blev mor til
hele 5 F.T.Ch.

Carl med Springertæven F.T.Ch. Saradynpark
Tina of Renweth

Selv om ovennævnte kan virke forvirrende
med de mange navne, så er det meget bemærkelsesværdigt hvor stor indﬂydelse Carl
og hans hunde har haft på Cockeravlen, og
vore dages meget succesrige Cockerkenneler, som Ian Openshaws, Will Clulees,
John Holloway’s er for en stor dels vedkommende på baggrund af netop Parkbreck
Cockerne. Vi må håbe, at Carl, på trods af
sit ca. 10 årige “eksil” fra de engelske markprøver, stadig har beholdt nogle hunde, som
går tilbage til sine gamle cockerlinier, så
han måske igen kan opnå de successer han
havde især i 1990’erne.
Springerne
Nøjagtig som med Cockerne, skete den helt
store omvæltning for Carl, da han i 1984
købte hanhunden Badgercourt Moss. Moss
var opdrættet af, nu afdøde, Peter Combes,
som vi tidligere har portrætteret i disse
spalter, og netop Badgercourt hundene har
haft kolosal indﬂydelse på Springeravlen.
Moss var efter de 2 meget kendte avlshunde
F.T.Ch. Badgercourt Druid og Badgercourt
Colleen.

Carl med Springerhannen F.T.Ch. Rascal Risk
of Parkbreck.

Badgercourt Moss blev en helt enestående
hund for Carl, og Moss blev selvfølgelig
meget hurtig F.T.Ch., men det der først og
fremmest gjorde Moss til en unik hund, var,
at han kunne gøre sig gældende gennem
rigtig mange sæsonen, og han afsluttede

F.T.Ch. Parkbreck Achieve of Dearneside
faktisk først sin markprøvekarriere i januar
2004, da han i en alder af knapt 10 år, igen
- igen havde kvaliﬁceret sig til det engelske
A.V. Spaniel Championship.
I sin markprøvekarriere satte Moss en rekord,
som nok aldrig nogen sinde bliver slået, idet
han opnåede at blive 1. vinder i vinderklassen ikke mindre end 33 gange. Et helt fantastisk tal, som understreger hvilket unik hund
vi her har med at gøre. På trods af Moss’es
fantastiske markprøvekarriere opnåede han
dog aldrig den ultimative triumf, nemlig at
vinder championshippet, tættest på var han i
1992, da han blev 3. vinder.
Var Moss en gigantsucces på markprøver, så
blev han også en kæmpesucces som avlshan. Moss blev far til 12 hunde som er blevet F.T.Ch. på de britiske øer, og mange af
disse er grundstammen til ﬂere af de succesrige opdræt vi kender i dag.
Carl selv ejede, trænede og førte ialt 4 Springere efter Moss som blev F.T.Ch.. Det var:
F.T.Ch. Marshwood Flush
F.T.Ch. Sarandynpark Tina of Renweth
F.T.Ch. Rascal Risk of Parkbreck
F.T.Ch. Parkbreck Achieve of Dearneside.
Som nævnt havde mange andre også succes
med Moss afkom, hvoraf kan nævnes:
F.T.Ch. Tawnyhill Amy, som først i 1990’erne
blev betegnet som den bedste markprøvehund af alle. Amy blev også mor til Moonreed
Amy, som vandt det engelske championship
i 1996, og Amy er stammor til det enormt
succesrige Craighaar opdræt, som også har
sat sig tydelige spor her i Danmark.
Moss var også far til F.T.Ch. Roughburn Jet,
som senere blev far til Ian Openshaws championshipvinder F.T.Ch. Whitehope Solitaire.
Tæven F.T.Ch. Rhudar Striker, var også et
Moss barn, som blev Mark Whitehouse’s
første champion.
F.T.Ch. Pendalgate Melanie er også en kendt
tæve efter Moss, og tæven som startede John
McKay succesrige Pendalgate opdræt.
F.T.Ch. Parkbreck Innocence, ejet og ført af
Ron Loomes, er en anden meget kendt Moss
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datter, som var ekstremt tæt på at vinde det
engelske A.V. Championship i 1996.
Carl’s successer med Springerne er dog ikke
alene baseret på Badgercourt Moss og hans
afkom, idet Carl også ejede og førte en anden kendt hanhund, som han købte udefra.
Dette var F.T.Ch. Readhead Riley.
Riley blev bl.a. far til F.T.Ch. Castlings
Fly som blev nr. 2 på engelsk championship 1997, men mest kendt (ihvertfald her
i DK) er Riley nok for, at være far til den,
her i Danmark, umådelige succesrige tæve
DK.F.T.Ch. Birdrowe Shauna, som vandt vort
markprøvemesterskab 2 gange. I Sverige har
en bror til Shauna, S.F.T.Ch. Birdrowe Shane,
ligeledes været utrolig succesrig.
Nøjagtigt som med Cockerne stoppede Carl
karriere med Springerne, pludselig i starten
af 2000’erne p.g.a. hans personlig problemer, men som tidligere nævnt, kunne det
på nuværende tidspunkt se ud som om, at
Carl er på vej tilbage på markprøverne i England, og kun fremtiden vil vise, at han igen
kan opnå samme indﬂydelse som før.

har, som få, også haft stor indﬂydelse på
Spaniels her i Danmark. Mange har liggende
Carl’s hunde tilbage i linierne, men med direkte afkom efter Carl’s hunde er:
På Springersiden har jeg allerede nævnt
dobbelt mesterskabsvinder og DK.F.T.Ch.
Birdrowe Shauna, men også vor markprøvemester og årets mest vindende fra
1997, hanhunden DK.F.T.Ch. Saradynpark
Clancy af Twinoaks har F.T.Ch. Badgercourt
Moss som far.
En anden, nemlig tæven DK.F.T.Ch. Renweth
Madonna af Muninn har Moss datteren og
Carl trænede og førte, F.T.Ch. Saradynpark
Tina of Renweth som mor.
På Cockersiden har Parkbreck hundene
også sat tydelige spor, idet Markprøvemester
2000 DK.F.T.Ch. Jagtcocker Enna af Ravenhill er efter Parkbreck Jagger.
DK.F.T.Ch. Kirkstall Lock er efter F.T.Ch. Jade
of Livermere og F.T.Ch. Anahar Teuchat, og
sidst men ikke mindst er DK.F.T.Ch. Jenoren
Deil af Go Get It efter F.T.Ch. Parkbreck Jefferson.

Parkbreck hundenes indﬂydelse i
Danmark
Carl Colclough og hans Parkbreck hunde,

Med 6 DK.F.T.Ch. og 4 vundne markprøvemesterskaber af danske hunde som er
direkte børn efter Parkbreck hundene, må
det siges, at Parkbreck opdrættet også har
været meget indﬂydelsesrigt her i Danmark.

DK.F.T.Ch. Saradynpark Clancy af Twinoaks,

DK.F.T.Ch. Jagtcocker Enna of Ravenhill,

DK.F.T.Ch. Renweth Madonna af Muninn

DK.F.T.Ch. Kirkstall Lock
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