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Tidligere i disse spalter har vi mange gange 
berømmet Cockernes eksplosive kvalitets-
fremgang, især indenfor de seneste 5-10 år, 
ja mange mener, at Cockerne, i hvert fald i 
England, nu overgår Springernes kvalitet.

Set i et historisk perspektiv, er der slet ingen 
tvivl om, at især en hund og måske især en 
avlskombination, har haft kolosal indflydelse 
på denne kvalitetsfremgang.

F.T.Ch. Maesydderwen Kestrel er hanhun-
den, som næsten alle succesrige Cockere i 
dag er baseret på. En ting var, at Kestrel av-
lede fremragende afkom, men især Kestrels 
2 parringer med tæven F.T.Ch. Wernffrwd 
Silk har haft kolosal indflydelse, og afkom fra 
denne avlskombination har startet mange af 
de mest succesrige opdræt. “Eksplosionen” 
i Cockernes kvalitet skete dog først, da man 
begyndte at lave tæt linieavl på afkommene 

efter kombinationen Kestrel/Silk. Ja i flere 
omgange taler vi ikke kun om linieavl, men 
om nærmest direkte indavl på børnene fra 
denne avlskombination. Hvor indflydelses-
rige afkommene fra Kestrel/Silk parringerne 
har været bevidnes af, at alle Engelske Cock-
er Championshipvindere siden 2002 (und-
taget vinderen i 2005) er resultatet af ren 
linieavl på Kestrel/Silk afkommene.

Maesydderwen Kestrel
Blev født den 29.04.91 på den berømte 
Maesydderwen kennel i Wales, ejet af Peter 
Jones.
At superavlshunde ikke kommer ud af tilfæl-
digheder bevises endnu engang af Kestrel, 
idet hans forældre var hanhunden F.T.Ch. 
Swallowlaw Snipe og tæven F.T.Ch. Wer-
nffrwd Melyngoch.

Swallowlaw Snipe var en af datidens stjerner 

Berømte avlslinier
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og han blev far til ikke mindre end 7 F.T.Ch. 
i England. 
Tæven Wernffrwd Melyngoch var faktisk 
stammor på kennel Maesydderwen, og lig-
ger altså bag mange af de berømte “Mae-
sydderwen Cockere”.
Kuldet med Kestrel indeholdt også tæven 
Maesydderwen Kirsty som også blev F.T.Ch.

Maesydderwen Kestrel blev selvfølgelig også 
F.T.Ch., ført af netop Peter Jones. Da Peter var 
færdig med at føre Kestrel på markprøver, 
solgte han ham faktisk til Hedley Millington, 
og her stod Kestrel til avlstjeneste i flere år 
indtil sin død.

Godt nok var Kestrel en fremragende jagt- og 
markprøvehund, men det er først og frem-
mest som avlshund han er blevet berømt.
Kestrel blev måske ikke far til det største an-
tal champions, men det der har gjort ham 
berømt er, at hans afkom i flere generationer 
igen har vist sig at være fremragende avls-
hunde, og samtidig viste det sig, at Kestrel’s 
linie var så sunde, at man har kunnet lave 
tæt linieavl på ham med meget stor succes. 

Kestrel blev far til ialt 6 F.T.Ch. (i England og 
Danmark) - disse er:
F.T.Ch. Wernffrwd Kathleen (tæve)
F.T.Ch. Wernffrwd Dai Bach (han)
F.T.Ch. Wernffrwd Siarl (han)
F.T.Ch. Larford Cateran (han)
F.T.Ch. Larford Carp (han)
DK.F.T.Ch. Whitlocks Damselfly af Go Get 
It (tæve)

Disse 6 championafkom efter Kestrel er igen 
blev forældre til sammenlagt ikke færre end  
18 F.T.Ch., og hvis vi kører linien længere 
ud, har disse 18 børnebørn efter Kestrel av-
let yderligere et nærmest utal af champions, 
som vi senere vil vende tilbage til i denne 
artikel.

De 3 førstnævnte champions efter Kestrel 
var alle fra parringer med tæven F.T.Ch. Wer-
nffrwd Silk, og især disse har haft kolosal 
indflydelse på de Cockere vi i dag ser vinde 
på markprøverne.

Larford Cateran og Larford Carp var efter 
en Kestrel-parring med F.T.Ch. Wernffrwd 
Ammwyl (halvsøster til Wernffrwd Silk), og 
sidstnævnte DK.F.T.Ch. Whitlocks Damsel-
fly af Go Get It, blev importeret her til landet 
som hvalp af Marianne og Niels Egelund 
Faddersbøll, hvor hun blev Dansk F.T.Ch. og 
vandt det danske Cocker Mesterskab i 1998. 
Damselfly blev samtidig en slags stammor på 
kennel Go Get It, og hun er her i Danmark  
blevet mor til DK.F.T.Ch. Go Get It Tina lige-
som hun er mor til en række andre fremra-
gende hunde. I øvrigt regnes Damselfly den 
dag i dag, som en af de bedste Cockere vi 
nogensinde har haft i landet. 

I øvrigt blev året 1998 et jubelår for Kes-
trelbørn, idet Whitlocks Damselfly af Go 
Get It vandt det Danske Cocker Mesterskab. 
F.T.Ch. Larford Cateran vandt det Engelske 
Cockermesterskab (i januar 1999), og san-
delig om et Kestrelbarn ikke også vandt det 
Amerikanske Cockermesterskab i 1998.

Larford Cateran vandt som nævnt det en-
gelske Cockerchampionship i 1998/99 ført 
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af Will Clulee, og han er samtidig blevet far 
til 2 F.T.Ch., nemlig Maesydderwen Scimitar 
og Cheweky Bovril. Scimitar har indenfor 
de sidste 2 år, været den hanhund som har 
haft flest afkom kvalificeret til det engelske 
Cocker Championship, og det er samtidig 
meget bemærkelsesværdigt, at netop Scimi-
tar er resultatet af nærmest indavl på Mae-
sydderwen Kestrel, idet hans mor var F.T.Ch. 
Wernffrwd Kathleen, som også er en datter 
efter Kestrel. Scimitar er altså resultatet af en 
halvsøskende parring.

Larford Carp var også ført af Will Clulee, 
men han har mærkeligt nok ikke haft den 
store indflydelse på avlen.

F.T.Ch. Wernffrwd Kathleen
Var en parringshvalp som Peter Jones fik 
foræret fra parringen mellem Kestrel og Silk, 
og hun betegnes af Peter selv, som en af de 
bedste tæver han nogensinde har haft. Hun 
vandt 9 vinderklasse markprøver og blev nr. 
2 på Engelske Cocker Championship 1997.
Kathleen blev også en meget succesrig avls-
tæve idet hun blev mor til ialt 4 F.T.Ch. Det 
var, tidligere omtalte, Maesydderwn Scimi-
tar samt endvidere Maesydderwen Solomon, 
Maessydderwen Smarty og Maesydderwen 
Smurf.

Af disse har Scimitar været fantastisk indfly-
delsesrig i avlen, idet han til dato er far til 8 
F.T.Ch., og mange flere kan være undervejs, 
da Scimitar har været en af de mest benyt-
tede Cockerhanner indenfor de sidste 4-5 
år.

F.T.Ch. Wernffrwd Dai Bach
Hanhunden Dai Bach har, målt i champions, 
været den mest succesrige avlshund efter 
Kestrel, og han stammer altså også fra par-
ringerne med Silk.
Han blev far til 8 F.T.Ch., og disse har igen 
haft kolosal indflydelse på den videre Coc-
keravl.
Dai Bach’s 8 championbørn er som følgen-
de:
F.T.Ch. Sandford Black Mamba

F.T.Ch. Larford Evan 
F.T.Ch. Larford Elma 
F.T.Ch. Windmillwood Daison  
F.T.Ch Cadboll Zachary
F.T.Ch. Towyshingle Stella Of Danderw
F.T.Ch. Dearn Valley Jade of Cheweky  
F.T.Ch. Whisk Ci Dwr

Sandford Black Mamba er hanhunden bag  
Simon Tyers succesrige hunde gennem 
2000’erne, og er bl.a. far til F.T.Ch. Tims-
garry Kelly som igen er mor til Simons 2 
Championshipvindere. Timsgarry Valtos og 
Timsgarry Barlow. Begge er i øvrigt resultatet 
af ren linieavl på Kestrel.

De 2 kuldsøskende F.T.Ch. Larford Elma og 
F.T.Ch. Larford Evan blev henholdsvis nr. 1 
og 2 på Cocker Championship 2002, og er 
begge grundlaget for hele Will Clulee suc-
ces, kulminerende på dette års engelske 
Cockerchampionship. Igen er Will Clulee’s 
succes baseret på tæt linieavl på Kestrel.

Towyshingle Stella of Danderw er mor til 
er af vore dages mest succesrige avlshan-
ner F.T.Ch. Danderw Druid, som også vandt 
Cocker Championship i 2006. Druid er igen 
resultatet af ren linieavl på afkom af Kestrel/
Silk parringerne. Druid er i øvrigt far til p.t. 
10 F.T.Ch. samt 2 championshipvindere.

F.T.Ch. Wernffrwd Siarl
Er faktisk grundlaget for hele Ian og Wendy 
Openshaws succesrige Cockerlinier og er 
også grundstammen i de kendte Chyknell 
Linier. Begge i øvrigt på baggrund igen af 
linieavl på Kestrel/Silk børn.
Siarl blev far til 3 champions:
F.T.Ch. Mallowdale Rackateer
F.T.Ch.  Chyknell Jessica
F.T.Ch. Elan Nora

Mallowdale Rackateer har været umådelig 
succesrig som avlshan for Wendy og Ian 

Tæven F.T.Ch. Wernffrwd Silk, som gennem 2 parringer med F.T.Ch. Maesydderwen Kestrel, 
har præget avlen af Cockere i nærmest uhyggelig grad.

F.T.Ch. Wernffrwd Siarl

F.T.Ch. Larford Cateran

DK.F.T.Ch. Whitlochs Damselfly af Go Get 
It.
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Openshaw, og han er blevet far til 7 F.T.Ch. 
alene i England.

F.T.Ch. Chyknell Jessica er stammor til Chyk-
nell opdrættet og har været en af de mest 
succesrige avlstæver nogensinde, idet hun er 
blevet mor til ikke mindre end 7 F.T.Ch.. Især 
har parringerne med F.T.Ch. Danderw Dru-
id (igen tæt linieavl på Kestrel/Silk afkom) 
været enorm succesrige og har foruden 
mange F.T.Ch. også givet 2 engelske Cock-
erchampionshipvindere - de 2 kuldsøskende 
F.T.Ch. Chyknell Megan og F.T.Ch. Chyknell 
Gold Star.

Kelstrels indflydelse i Danmark
Kelstrels enorme betydning for den engelske 
Cockeravl har selvfølgelig også haft afsmit-
tende virkning her i Danmark.

Jeg har tidligere omtalt Marianne og Niels 
Egelund Fadersbølls import af en datter til 
Kestrel, Whitlock’s Damselfly af Go Get It, 
som her i Danmark blev mor til 1 DK.F.T.Ch., 
og Marianne og Niels importerede senere 
en hanhund fra England, som var oldebarn 
til Kestrel, nemlig Anahoe Jinks af Go Get 
It - kaldet Buddy. Buddy blev far til flere 
rigtig gode Cockere her i Danmark, bl.a. 
DK.F.T.Ch. Cocktail Athene, som også vandt 
det danske Cockermesterskab 2005.
Der har ligeldes de senere år været flere im-
porter til landet med F.T.Ch. Maesydderwen 
Scimitar som far.

Ser vi på de danske Cocker Champions (DK.
F.T.Ch.) har der siden 2005 været udnævnt 
5 DK.F.T.Ch. og de 4 af dem har Kestrel i 
deres linier. 
De 2 sidste år Danske Cocker Mesterskabs-
vindere er ligeledes resultatet af succesrig 
avl efter Kestrel, og Markprøvemester 2009, 
DK.F.T.Ch. Minninnewah Whirlwind er fak-
tisk resultatet af linieavl i flere generationer 
på den berømte kombination Kestrel/Silk.

DK.F.T.Ch. og Markprøvemester 2009 Min-
ninnewah Whirlwind er resultatet af direkte 
linieavl på Kestrel/Silk afkom.

Succesrige børnebørn 
efter Kestrel Fotos: Paul Anderson.

F.T.Ch. Larford Elma. Vinder Cocker Cham-
pionship 2002 og mor til 3 F.T.Ch.

F.T.Ch. Larford Evan. 2. vinder Cocker 
Championship 2002 og far til 1 F.T.Ch., 
tæven F.T.Ch. Fenlord Rosy, som Robin Laud 
med succes har ført frem.

F.T.Ch. Chyknell Jessica, en af de mest 
succesrige avlstæver nogensinde. Mor til 
7 F.T.Ch. og stammor på Kennel Chyknell. 
Især parringerne med Championshipvin-
der 2006 F.T.Ch. Danderw Druid har været 
umådelig succesrige og har givet 6 F.T.Ch. 
og 2 Championshipvindere. Parringerne har 
samtidig været meget tæt linieavl på Kestrel/
Silk afkommene.

F.T.Ch. Sandford Black Mamba, er far til flere 
Champions og baggrunden for hele Simon 
Tyers succes indenfor de sidste 10 år. Mam-
ba er bl.a. far til tæven F.T.Ch. Timsgarry Kel-
ly, som ingen er mor til begge Simon Tyers 
2 Championshipvindere F.T.Ch. Timsgarry 
Barlow (2007) og F.T.Ch. Timgarry Valtos 
(2008).

F.T.Ch. Mallowdale Rackatear, enorm suc-
cesrig avlshan og far til 7 F.T.Ch. Stamfar til 
Ian Openshaws Cockeravl.

F.T.Ch. Maesydderwen Scimitar, far til p.t. 8 
F.T.Ch. og en af de mest succesrige avlshan-
ner i England de seneste 2 år. 
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