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På Engelsk Cocker Spaniel Championship i ja-
nuar 2010, afholdt på Ford & Etal Estate, vandt 
Will Clulee med den meget lille og lækre tæve 
FTCh Moelfamau Mini. Mini var i run-off om 
1. vinderen med en anden lille supertæve, nem-
lig FTCh Rowston Serana, ejet og ført af Dai 
Ormond. Selv om Serana havde gået en helt 
igennem fremragende prøve, måtte hun dog 
se sig slået i run-offet, og måtte dengang nøjes 
med 2. vinder.
Will Clulee succes på dette championship var så 
stor, at han også blev henholdsvis 3. og 4. vinder 
med hannerne FTCh Orgest Yfrw (3. vinder) og  
FTCh Argyll Chiefton (4. vinder).

Spikey var som hvalp 
blevet solgt til Ron 

James - en ældre 
herre, som er 

bosiddende i det aller 
vestligste Wales. 

Ron James havde i 
sine unge år, tilbage i 
1970’erne, ført enkelte 

Cockere på 
markprøver, men var 

rimelig hurtigt stoppet 
igen, og ”kun” brugt 

sine Cockere som 
jagthunde.

Dai Ormond var selvfølgelig super glad for 
sin 2. vinder med Serana, men må alligevel 

Oversete avlsstjerner
“UK FTCh Rowston Spikey Aderyngi”

Hermed fortsætter vi artikel serien ”Oversete avlsstjerner” og modsat 
tidligere, omtaler vi denne gang en hanhund som stadig er aktiv og som 
næsten kun lige er startet på sin avlskarriere. 
På trods af, at UK FTCh Rowston Spikey Aderyngi, kun er 7 år gammel 
(hvilket er ung i avlssammenhæng), har han allerede vist meget flotte 
resultater i avlen. Dette til trods for, at antallet af tæver, han hidtil har 
parret, er langt mindre end flere andre tophanner. Det betyder også, at vi 
denne gang måske skulle kalde artikelserien ”hidtil - Oversete avlsstjer-
ner” for jeg er ikke i tvivl om, at Spikey i de næste par år, vil blive en af de 
mest dominerende hanhunde i Cockeravlen.
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have ærgret sig lidt, for hun gik, som nævnt, 
et fremragende  Championship. Senere samme 
forår ville Dai lave et kuld hvalpe på Serana, og 
han fandt det helt naturligt, at parre med bed-
ste hanhund på omtalte championship, nemlig 
FTCh Orgest Yfrw. Som sagt så gjort, Serana 
blev parret i maj måned 2010 og den 29. juli 
2010, blev hvalpene født. I kuldet var 4 hvalpe, 
3 tæver og 1 hanhund. Den ene tæve Rowston 
Snooty, fik Will Clulee som parringshvalp, og 
han førte senere Snooty frem til FTCh. ligesom 
han i januar 2014 førte Snooty til 3. vinder på 
Cocker Championship.
Netop på Cocker Championship 2014, afholdt 
på Quenssberry Estate i Skotland, blev omver-
denen for første gang præsenteret for en kuld-
bror til Snooty, nemlig Rowston Spikey Aderyn-
gi. 
Spikey var som hvalp blevet solgt til Ron James 
- en ældre herre, som er bosiddende i det aller 
vestligste Wales. Ron James havde i sine unge 
år, tilbage i 1970’erne ført enkelte Cockere på 
markprøver, men var rimelig hurtigt stoppet 
igen, og ”kun” brugt sine Cockere som jagthun-
de. Da han begyndte at træne Spikey, kun med 
jagt for øje, var det hurtigt gået op for ham, at 
her havde han fat i noget særligt, og det betød, 
at han igen var begyndt på markprøver med 
Spikey.

Generelt er Spikey 
en hund man 
øjeblikkeligt 

bemærker, så snart 
Ron James starter 

ham, for Spikey er en 
meget hårdtgående 

hund i al slags  terræn. 
Han er samtidig hurtig 

og smart at se på og 
han er en fremragende 

apportør. Er absolut 
dirigerbar og fejler kun 

sjældent. Problemet 
for Spikey, når han 

deltager på et 
championship, hvor 

alle de bedste 
Cockere er til stede, er 
hans træningstilstand. 

Dette havde betydet, at Spikey først havde vun-
det en novice prøve (åben klasse) og i markprø-
vesæsonen 2013, havde han vundet sin første 
vinderklasse, hvilket havde kvalificeret ham til 
deltagelse på Championship i januar 2014.
I markprøvesæsonen i efteråret 2014, havde Spi-
key vundet endnu en vinderklasse, hvilket gjor-
de ham til Field Trial Champion, og igen blev 
han kvalificeret til championship i januar 2015, 
som blev afholdt på Byrds Retreat. På begge 
championships opnåede Spikey et bestået. 
Jeg var så heldig, at overvære begge champions-
hips som tilskuer, herunder selvfølgelig også 
Spikeys slip

Generelt er Spikey en hund man øjeblikkeligt 
bemærker, så snart Ron James starter ham, for 
Spikey er en meget hårdtgående hund i al slags  
terræn. Spikey er samtidig hurtig og smart at 
se på ligesom han er en fremragende apportør. 
Er absolut dirigerbar og han løser alle opgaver 
uden at fejle. Problemet for Spikey, når han del-
tager på et championship, hvor alle de bedste 
Cockere er til stede, er hans træningstilstand. 
Spikey mangler simpelthen den sidste finpuds-
ning i træningen, ikke når vi snakker træningen 
til jagthund, men når vi snakker om en toptunet 
markprøvehund.
Man kan også vende det om og sige, at jeg er 
helt overbevist om, at havde Spikey været træ-
net af en dygtigere og mere erfaren træner, som 
f.eks. Ian Openshaw eller Will Clulee, så hav-
de Spikey absolut kapacitet til også at gå helt til 
tops på et championship.
Når man overvære Ron James og Spikey i et 
slip, virker det ikke 100% overbevisende som et 
teamwork og det er noget som trækker ned på 
helhedsindtrykket.

Jeg tror der er 2 årsager til, at Cockerfolket i 
starten simpelthen overså Spikey, når de skulle 
finde en hanhund til deres tæve.  For det før-
ste hans mangler i træningen (selvom dette jo 
overhovedet ikke er arveligt) og dernæst noget 
der heller ikke må undervurderes nemlig køre-
afstanden for at komme til ham. Ron James er 
bosiddende helt ude hvor kragerne vender i det 
aller vestligste Wales, og man kører altså forbi 
mange andre gode hanner, inden man når ud 
til ham.

I forhold til mange 
 andre avlshanner, er 

det utroligt at se, hvad 
Spikey har produceret 
af succesrigt afkom på 

bare 24 kuld hvalpe

Det første kuld hvalpe efter Spikey blev født i 
april måned 2013 og i årene 2013 - 2014 - 2015 
blev Spikey kun far til 24 kuld hvalpe, hvilket er 
forsvindende lidt i England i forhold til andre 
tophanner.
Spikey var nok gået helt i glemmebogen som 
avlshan, hvis ikke man i 2016 og 2017, var be-
gyndt at se nogle af hans tidlige afkom blive ført 
på markprøver. I forhold til mange avlshanner, 
er det utroligt at se, hvad Spikey har produceret 
af succesrigt afkom på bare 24 kuld hvalpe. Spi-
key afkom har samlet opnået følgende:
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2 afkom er blevet Field Trial Champions (FTCh 
Bishwell Barcud og FTCh Heolybwlch Den-
man)
12 af kom har opnået 1. vinder på markprøver 
(både åben og vinderklasse)
9 afkom efter ham er blevet præmieret i vinder-
klassen her i 2017.
4 afkom er blevet 1. vinder i vinderklassen alene 
i 2017
Til Cocker Championship her i januar 2018, er 
4 afkom efter Spikey kvalificerede. Dette resul-

tat er kun overgået af FTCh Mallowdale Gun, 
som har 6 stk. afkom kvalificeret. 
Resultatet betyder, at Spikey målt efter afkoms-
resultater,  er den næstbedste avlshan i England 
i 2017. Man kan måske sige ”bedste avlshan”, for 
det er på kun 24 kuld hvalpe. Mallowdale Gun 
er i samme periode (2013-2014-2015) blevet far 
til 56 kuld hvalpe.

Spikeys succes som avlshan de seneste par år, 
har også betydet, at flere tæver er kommet til 

FTCh Bishwell Barcud, opdrættet, ejet og ført af Stuart Morgan med Spikey som far.

FTCh Heolybwlch Denman, opdrættet, ejet og ført af Gareth Davies med Spikey som far.

parring hos ham. Alene i 2016 og 2017 har Spi-
key haft 30 tæver til parring, hvilket er en for-
dobling i forhold til tidligere. Ikke nok med at 
antallet af parringer er steget væsentlig, men 
flere toptæver er også kommet til parring. Bl.a. 
supertæven og dobbelt championshipvinder, 
FTCh Heolybwlch Fatty er blevet parret med 
Spikey i 2017. Desværre kom der kun 3 hvalpe, 
men Fatty er også ved at være en ældre dame. 
Der bliver dog virkelig taget vare på disse 3 af-
kom, så mon ikke vi vil se dem på markprøver i 
løbet af 1 eller 2 sæsoner.

Spikeys succes som 
avlshan de seneste par 
år, har også betydet, at 

flere tæver er 
kommet til ham 
heriblandt flere 
toptæver. Bl.a. 

supertæven og dobbelt 
championshipvinder, 

FTCh Heolybwlch 
Fatty er blevet parret 

med Spikey i 2017. 
Desværre kom der kun 

3 hvalpe, men Fatty 
er også ved at være en 
ældre dame. Der bliver 
dog virkelig taget vare 

på disse 3 afkom, så 
mon ikke vi vil se dem 
på markprøver i løbet 

af 1 eller 2 sæsoner

Når vi ser på Spikeys stamtavle og hans afkoms 
resultater hidtil, er der nok ingen tvivl om, at 
Spikey indenfor de næste par år, vil blive en af 
de mest dominerende avlshanner på de britiske 
øer. Han vil stadig ikke blive den hannund med 
flest parringer, da det stadig er noget af en rej-
se, at komme til ham, men Spikey har samtidig 
bevist, at kvantitet og kvalitet ikke altid følges 
ad, og det kunne være sjovt om vi, om nogle år, 
kunne lave en artikel om ham, hvor hovedover-
skriften ikke er ”Oversete avlsstjerner”, men 
”De største avlsstjerner”.

Kun fremtiden vil vise om jeg får ret.


