Berømte avlslinier - Craighaar
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eller Arts søn, Championshipvinder 2001
F.T.Ch. Steadrock Sker. Og disse avlskombinationer har nærmest “sprøjtet” F.T.Ch. ud
på samlebånd.
F.T.Ch. Craighaar Classic

Vi fortsætter denne gang vor artikelserie om “berømte avlslinier” og portrætterer denne gang
en af de absolut mest succesrige linier i 2000’erne, nemlig “Craighaar”.
I starten af 1990’erne var en af de mest beundrede Springertæver på de engelske markprøver, F.T.Ch. Tawnyhill Amy, ejet og ført af
Mark Light. Amy var efter den meget berømte hanhund F.T.Ch. Badgercourt Moss og
tæven Judy of Tawnyhill, og var opdrættet
af Tony Price. Mange regnede Amy for at
være den absolutte stjerne, og hun vandt da
også et hav af markprøver, men det var som
om, at på Engelsk Championship ville det
ikke rigtig lykkes for Amy og Mark. Deres
bedste placering her var en 2. vinder.
I 1993 valgte Mark Light at lave et kuld
hvalpe på Amy, og her valgte han, den, på
daværende tidspunkt, mest populære hanhund, nemlig F.T.Ch. Kenine Robb of Rytex.
Igen en parring, som var ren linieavl på de
berømte Badgercourt hunde, idet faderen
til Kenine Robb of Rytex var Badgercourt
Cryphon.
Den 21. juli 1993 fødte Amy sine hvalpe på
Kennel Moonreed, som var Mark Lights
kennelnavn. I kuldet var 2 tæver som senere
skulle blive F.T.Ch., nemlig F.T.Ch. Moonreed Megan og F.T.Ch. Moonreed Amy.
Vi vil i dette portræt koncentrere os om
Moonreed Amy, for det viste sig, at Amy senere blev stammor til en af de mest berømte
avlslinier som er set til dato, og hun er stammor til ikke mindre end 24 F.T.Ch. i England
og i Danmark fordelt på 3 generationer.
Som hvalp blev Moonreed Amy købt af Bob
Wilkinson. Bob havde allerede inden købet
af Amy haft ﬂere succesrige hunde på markprøver. Her kan bl.a. nævnes tæven, F.T.Ch.
Rachel Ellen og den meget kendte hanhund
F.T.Ch. Trebornil Tact. Tact er bl.a. far til
2 andre meget kendte avlshanner, nemlig
F.T.Ch. Kettlestang Comet og F.T.Ch. Kettlestang Clipper.
Moonreed Amy’s evner, kombineret med
Bob Wilkinsons dygtighed som træner,
betød, at Amy hurtigt blev F.T.Ch., og godt
2 år gammel kvalﬁcerede hun sig ligeledes
til deltagelse på Engelsk Spaniel Championship i januar 1996, afholdt på den engelske
dronnings slot, Windsor Castle.

holdsvis tæven, F.T.Ch. Parkbreck Innocent og hanhunden, F.T.Ch. Rytex Ruffer
of Tasco, skulle i run-off om 1. vinderen.
Efter et længere run-off selvudløste en fugl
langt ude på højre ﬂøj, og en skytte kunne
ikke dy sig, og skød til fuglen, og den blev
selvfølgelig vingebrækket, og styrtede af
sted, straks den ramte jorden. Dommerne
valgte, at sende Ruffer på fuglen, men han
bragte ikke, og lavede i det hele taget et dårligt arbejde på at ﬁnde fuglen. Herefter blev
Innocent sendt på fuglen, og der skete det
meget uheldige, at hun simpelthen ikke lystrede godt nok, da hun skulle dirigeres ud
til området. Selv om situationen var yderst
uheldig, blev dommerne selvfølgelig nød
til at reagere på hændelsen, og det betød,
at man kaldte de 2 hunde ind til, hvad der
oprindeligt var påtænkt som et run-off om 3.
og 4. vinderen, .
Moonreed Amy tog imod denne uventede
chance med “kyshånd” og hun gik et fremragende run-off og blev derved championshipvinder 1996.

Er ejet af G.J Baldwin, men trænet og ført
af Ian Openshaw. Classic har som sine søskende haft en fremragende markprøvekarriere, og har ligeledes haft succes som avlstæve, hvor hun, med F.T.Ch. Clarburgh Art
som far, er blevet mor til følgende F.T.Ch.:
F.T.Ch. Kidnais Saxon of Birdrowe
F.T.Ch. Kidnais Blunder of Springans
F.T.Ch. Kidnais Successor
F.T.Ch. Craighaar Charisma

Historien giver ikke en begrundelse, men
man må gå ud fra, at der var tale om et
større pengebeløb, for kort efter championshipppet valgte Bob Wilkinson at sælge
F.T.Ch. Moonreed Amy til Brian Buchan,
som ejede kennel Craighaar.
Brian Buchan kvaliﬁcerede og førte Amy
på yderligere 2 championships, hvor hun
opnåede et “bestået” begge gange, men det
var ikke disse præstationer der gjorde Amy
nærmest legendarisk, men det var derimod
hendes evner som avlstæve.
Brian Buchan lavede 2 kuld hvalpe på Amy.
I henholdsvis 1999 og 2000, begge gange
med hanhunden F.T.Ch. Kettlestang Comet
som far.
Avlskombinationen Amy og Comet skulle
vise sig at blive helt fantastisk, idet der fra
de 2 kuld kom 5 hunde som blev F.T.Ch.,
og disse 5 hunde har igen vist sig at være
fremragende avlsdyr, idet disse 5 igen er
blevet forældre til, indtil dato, yderligere 19
F.T.Ch.

Amy gik et fremragende championship, men
da der blev kaldt til run-off, viste det sig, at
2 hunde havde gået bedre end Amy, hvorfor
de skulle konkurrerer om 1. vinderen, mens
Amy skulle i run-off for at konkurrerer om
3. og 4. vinderen.

De 5 F.T.Ch. fra Amy/Comet kuldene var de
4 tæver: F.T.Ch. Craighaar Classic, F.T.Ch.
Craighaar Charisma, F.T.Ch. Craighaar Holly, DK.F.T.Ch. Craighaar Kate samt hanhunden F.T.Ch. Craighaar Boris.

Beviset for, hvorfor man aldrig skal skyde
i et run-off, blev tydeliggjort her, da hen-

Det pudsige er, at de 4 tæver alle er blevet
parret med enten F.T.Ch. Clarburgh Art

Er ejet, trænet og ført af Ian English, og har
været yderst succesrig på markprøver, idet
hun vandt Irsk Championship og er 2 gange
blevet 2. vinder på Engelsk Championship.
Charisma har haft 2 kuld hvalpe med F.T.Ch.
Steadrock Sker som far, og dette har givet
følgende F.T.Ch.:
F.T.Ch. Helmsway Holly
F.T.Ch. Helmsway Honey
F.T.Ch. Helmsway Hawk of Witchwillow
F.T.Ch. Helmsway Halo
F.T.Winner Helmsway Hazel
F.T.Ch. Craighaar Holly
Er ejet, trænet og ført af Aubrey Ladyman,
og har også haft fantastisk succes på markprøver. Hun var i hendes første 3 sæsoner
faktisk ubesejret på vinderklasse markprøver, bortset fra Championshippet, som
hun aldrig har formået at vinde.
Holly har haft ﬂere kuld hvalpe med F.T.Ch.
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mark, berømte Gosforth kuld, som indeholdte ialt 10 hvalpe, hvor de 9 overlevede.
Nøjagtig som i England viste kombinationen
Sker/Kate at blive fremragende, og fra dette
kuld er der i dag 2 DK.F.T.Ch. og yderligere
2 markprøvevindere.
De 2 DK.F.T.Ch., som begge er tæver er:
DK.F.T.Ch. Chaser Gosforth Gail, ejet af Camilla Gärtner og ført af Camilla Gärtner og
Mikael Jensen. Gail er ligeledes også vinder
af svensk markprøvemesterskab.
DK.F.T.Ch. Chaser Gosforth Glow af Sweepstake, ejet og ført af Henrik Hansen.
Clarburgh Art, hvor der indtil videre er kommet følgende F.T.Ch.:
F.T.Ch. Rosebay Nectar
F.T.Ch. Rosebay Camille
F.T.Ch. Rosebay Tara
DK.F.T.Ch. Craighaar Kate

De 2 markprøvevindere er hanhunden
Chaser Gosforth Gaffer af Meulengrath, ejet
og ført af Karin Meulengrath samt tæven
Chaser Gosforth Gypsy, ejet og ført af Ole
Vilhelm Jensen. Både Gaffer og Gypsy har
ligeledes været meget tæt på championatet,
idet de begge har adskillige 2. vindere i vinderklassen, og begge har altså stadig muligheden for at blive champions.

F.T.Ch., hvilket er helt uhørt i Springersammenhæng. Mulighederne for forøgelse af
dette antal er absolut til stede, da især hanhunden Craighaar Boris har adskillige år
tilbage som avlshan.
Hvordan 3. generation efter Moonreed Amy
vil avle, er endnu alt for tidligt at spå om,
idet disse oldebørn stadig er alt for unge,
og mange er ikke gamle nok til at blive ført
på markprøver endnu, men det skal blive
spændende af følge, om denne fantastiske
avlslinie fortsætter sin succes også i årene
fremover.
Succesrige oldebørn efter Amy

I øvrigt er alle 4 ovennævnte hunde også
1. vinder i åben klasse, ligesom en 5. kuldsøster Chaser Gosforth Ginny, ejet og ført af
Charlotte Holten, har været 2. vinder i åben
klasse, endog som dagens bedste hund.
F.T.Ch. Craighaar Boris.
F.T.Ch. Clover Amerthyst, vinder af Engelsk
A.V. Championship 2008

Til Kate hører den sjove historie, at hun faktisk som hvalp blev solgt til en “almindelig”
Spanielejer, som dog i ﬂere tilfælde forsøgte
sig med hende på markprøver, men uden at
dette gav nogen resultater. Der skete først
noget, da Alan Mattison købte hende, og
bragte hende med sig tilbage til Danmark.
Alan fortæller selv, at Kate knaldede og
prellede til den store guldmedalje, da han
ﬁk hende, og hun præsterede da også, at
knaldapportere på sin første markprøve
her i Danmark, hvorefter Alan ﬁk has på
hende, og herfra gik det i en lige linie mod
stjernerne, idet hun vandt de 4 efterfølgende vinderklasse markprøver, og blev derved
DK.F.T.Ch.
Uafhængigt af ejerne til Kate’s søstre i
England, fandt Alan Mattison også frem
til at Championshipvinder 2001 og F.T.Ch.
Steadrock Sker måtte være den rette avlspartner for Kate, og da en af Alan egne avlshanner havde fortalt ham, at nu var Kate
klar til parring, ja så startede Alan straks
den lange rejse til Sydengland, hvor Sker’s
ejer boede. Med Kate i bilen kørte Alan til
Frankrig, hvorefter han sejlede over til Dover i Sydengland, og herefter var der 3 timers kørsel til Sker. Parringen gik perfekt,
og da den var overstået, kørte Alan direkte,
den lange vej tilbage til Danmark.
Kate fødte den 18. juli 2005 det, nu i Dan-

Den eneste hanhund som har opnået F.T.Ch.
status fra kombinationen mellem Amy og
Comet er Craighaar Boris.
Boris har ligeledes været en yderst succesrig som avlshan, og han er til dato far til følgende champions:
F.T.Ch. Sodbury Dula
F.T.Ch. Tylacoch Cracker
F.T.Ch. Clover Amethyst (Engelsk championshipvinder 2008)
F.T.Ch. Deniro Dream
F.T.Ch. Buccleuch Isla
F.T.Ch. Buccleuch Lexie
DK.F.T.Ch. Birdrowe Diamond af Flora

DK.F..T.Ch. Birdrowe Diamond af Flora,
årets mest vindende markprøvehund i DK i
2009.

Udover disse F.T.Ch. er Boris også far til adskillige andre F.T. vindere.
Sidstnævnte Flora, som er ført til succes her
i Danmark af Kaj Hjarl Petersen, blev yderligere årets mest vindende markprøvehund
i Danmark i 2009, og fører allerede suverænt
konkurrencen for 2010.
Hvor enestående F.T.Ch. Moonreed Amy
har avlet bevises af, at hun selv og hendes
5 championbørn ialt, indtil dato, har avlet 24

DK.F.T.Ch. Chaser Gosforth Gail også vinder
af Svensk Markprøvemesterskab.
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