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Hvis man har fulgt lidt med i hvad der foregår i England og
Irland de senere år, kan man ikke undgå andet end at støde på
navnet Ian English.
Ian English vandt i december 2004 det Irske Spaniel Championship, hvorefter han ca. 14 dage senere blev nr. 2 på det Engelske Spaniel Championship. I 2005/2006 sæsonen slog Ian
for alvor sit navn fast, da han førte 2 hunde på det Engelske
Spaniels Championship her i januar 2006 og blev nr. 1 og 2.
Redaktionen kunne derfor ikke styre sin nysgerrighed længere,
hvorfor vi henvendte os til Ian for at få historien bag successen.

Ikke en novice
Som oftest når der dukker nye førenavne op
blandt podiepladserne, er der tale om yngre
og nye hundefolk - det modsatte gør sig gældende med Ian English.
Ian er faktisk “gammel i gårde”, idet han har
ført Spaniels i 20 år, dog uden at kravle helt
til tops.
Ian hører heller ikke til den yngre skare af
hundeetrænere, idet han faktisk er pensionist, og netop det, at Ian blev pensioneret for
2 år siden, anser han selv for at være en del
af hemmeligheden bag hans successer de
senere år.
Som han selv siger, det er ikke evnerne til
at træne hund der var skyld i manglende
successer de første 17 år af markprøvekarrieren, men tiden. Efter jeg blev pensioneret
har jeg haft tid til at træne mine hunde bedre
og grundigere, dette selvfølgelig sammenholdt med, at jeg også har fået fat i nogle
rigtig gode hunde.
Ian English er bosiddende i det nordvestlige
England i det fantastisk smukke Lake District.
Uden at ville anklages for gratis reklame,
kan undertegnede kun anbefale at besøge
Lake District - smukkere natur ﬁndes simpelthen ikke, og i England går Lake District
også under navnet “mini-Skotland”.
Her i Lake District har Ian en lille kennel der
som oftest består af max. 5-6 hunde. Ian’s
kennelnavn er “Helmsway”.
P.t. består kennelen kun af tæver, men Ian
har dog også haft og ført hanhunde.

Forbilledet
Da Ian startede med Spaniels for mere end
20 år siden, var han så heldigt at komme i
kontakt, og blev ven med en af de “store”
gamle og tidligere meget kendte hundetræ-

nere, nu afdøde
Bernard Dutton.
For dem som
ikke
kender
Bernard Dutton kan det
oplyses,
at
han vandt A.V.
Spaniel Championshippet
i
1966 med hanhunden F.T.Ch.
Hamers Hansel, og var endvidere meget
anerkendt og
respekteret for
sine “Hamers”
Spaniels.
Hvis de danske
Spanielejere dykker lidt længere tilbage i deres hundes stamtavler, vil mange, med stor
sandsynlighed, støde på netop kennelnavnet
“Hamers”, idet ﬂere af Bernard Duttons
hunde ligger bag de kendte hunde i dag.
Bernard lærte Ian English at forstå og træne
Spaniels, og Ian fortæller, at han har meget
at takke Bernard Dutton for.
Ian siger selv, at det vigtigste Bernard lærte
ham var, at en hunds lydighed (træningen),
aldrig må undertrykke hundens vilje og
evne til at ﬁnde vildt.
Måske en læresætning mange burde tænke
over.
Ian mener også, at hvis man forcerer træningen ved at stille for store krav til unge hunde,
vil man undertrykke de vildtﬁndende egenskaber, hvorfor hans bedste råd også er at
give sig god tid med træningen, og vente
med for store lydighedsmæssige krav til
hunden er moden til det.
Dette betyder, at Ian normalt ikke fører

sine hunde på markprøver før de er 2-3 år
gamle.
Når man spørger Ian English til, hvilke egenskaber han sætter højest ved en hund, er det
derfor heller ikke så underligt, at han først
og fremmest nævner naturlige vildtﬁndende
egenskaber og dernæst fart og stil.
Hvis Ian skal vælge vil han hellere have en
Spaniel som viser fremragende arbejde i
søget, og måske mindre godt apporteringsarbejde end en hund som er en fremragende apportør og kun viser middelmådigt
søgsarbejde, men han understreger dog, at
det vildt der bliver skudt selvfølgelig skal
bringes af hunden.
Ian fortæller endvidere, at hans hunde
hovedsageligt bliver trænet på kaniner, da
de er nemmest at komme til i Lake District.

F.T.Ch. Craighaar Charisma
Apropos hundene, så er Craighaar Charisma hunden som for alvor satte skub i Ian’s
karriere.
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Deniro Demi’s forældre er derimod mindre kendte idet hanhunden Dolgarreg General og moderen Dolau Mair ikke siger så
meget. Begge er dog markprøvevindere, og
bag især Mair ligger rimelig kendte hunde
idet F.T.Ch. Glynvilla Grifﬁn er hendes far.
Også Demi ﬁk Ian som hvalp, og også hun
blev først ført, da hun var 3 år gammel.

F.T.Ch. Craighaar Charisma
Charisma er født den 7.10.00 og er ud af en
helt fantastisk succesrig avlskombination (F.T.Ch. Kettlestang Comet og F.T.Ch. Moonreed Amy) - alene i England er 4 hunde fra
denne kombination blevet F.T.Ch. og her ud
over har vi også her i Danmark en tæve fra
denne avlskombination, nemlig DK.F.T.Ch.
Craighaar Kate af Chaser, som har vundet 4
markprøver i Danmark.
Ian har haft Charisma fra hvalp, og hun er
ført 17 gange indenfor de sidst 3 år.
I åben klasse har hun opnået 1 x 1. vinder og
3 x 2. vinder.
I vinderklassen har hun opnået 4 x 1. vinder
og 2 x 2. vinder.
På Irsk Championship har hun 1 x 1. vinder
(2004) og 1 x 3. vinder (2005), og på Engelske Championship er hun blevet 2. vinder
både i januar 2005 og 2006.
At Charisma har en stor stjerne hos Ian kan
ikke undre, når man tæller sammen og ser,
at hun altså har været placeret mellem de
aller bedste ikke mindre en 14 gange ud af
de 17 prøver hun har deltaget på.

F.T.Ch. Deniro Demi
Er Ian’s anden succesrige tæve. Hun er 2
år yngre end Charisma, og er opdrættet af
Brian Lonstaff, som selv er en kendt Spanielmand.

Demi har hidtil deltaget på 8 markprøver, og
har i åben kl. opnået 1 x 1. vinder og 1 x 2.
vinder.
I vinderkl. har hun opnået 1 x 1. vinder og 1
x 4. vinder.
På Irsk Championship i december 2005 ﬁk
hun et bestået, og på Engelsk Championship
i januar 2006, blev hun 1. vinder og dermed
F.T.Ch.
Også Demi kan altså forevise en fornem
præmieringsgrad idet hun er præmieret på
6 ud af 8 deltagende prøver.

Fremtiden
Craighaar Charisma havde i sommeren 2004
et kuld hvalpe med championshipvinder
F.T.Ch. Steadrock Sker, og fra dette kuld har
Ian selv beholdt 2 tæver som hedder Helmsway Holly og Helmsway Honey.
Begge disse unghunde forventer Ian sig
meget af, men med hans tålmodighed omkring træningen taget i betragtning, er det
ikke sikkert disse 2 tæver bliver ført før til
næste år.
Ian har også planlagt et kuld hvalpe i år på
både Charisma og Demi, og vil også selv
beholde hvalpe fra hver af disse kuld - det
er derfor meget sandsynligt, at vi endnu
ikke har hørt det sidste fra Ian English. Det
bliver i hvert fald spændende at følge hans
videre karriere.

F.T.Ch. Deniro Demi
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