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Steadroc Sker blev født den 10. maj 1998 
på den succesrige kennel Steadroc, som er 
beliggende i Wales og ejet af George Ed-
wards.

George Edwards havde på daværende tids-
punkt en tæve som havde vundet en vin-
derklassemarkprøve, og som mange faktisk 
beundrede. Tæven var Chilview Ann of 
Steadroc. Ann var efter tæven Chilview Dans 
Beau (en Cortman Lane datter) og en anden 
avlsmatador, nemlig F.T.Ch. Jenoren Boss. 
Boss er bl.a. også far til de 2 meget berømte 
avlshanner F.T.Ch. Laganmill Maestro og 
F.T.Ch. Laganmill Malvern ligesom han er far 
til flere andre succesrige Springere.

I 1998 skulle Chilview Ann of Steadroc have 
sit første kuld hvalpe, og George Edwards 
havde faktisk bestilt parring hos superavls-
hannen F.T.Ch. Kenine Robb of Rytex, som 

var ejet af Ian 
O p e n s h aw. 
I m i d l e r t i d 
ville Robb 
ikke parre Ann 
(af ukendte 
årsager), og 
så var gode 
råd jo dyre. 
Derfor fores-
log Ian Open-
shaw, George 
Edwards, at 
Ann i stedet 
blev parret 
med Ian’s nye 
F.T.Ch. nem-
lig, Clarburgh Art. Ingen kendte, her i slut-
ningen af 1990’erne, Art’s avlspotentiale, 
så George Edwards gik kun modstræbende 
med til denne parring, men der var ligesom 

ikke andre muligheder, da Ann jo stod til 
parring ved Ian.

Georges Edwards skulle imidlertid aldrig 
komme til at fortryde denne parring for 
kuldet bestod af 10 hvalpe (6 hanner og 4 
tæver), og foruden Steadroc Sker indehold-
te kuldet den senere meget berømte tæve 
F.T.Ch. Steadroc Serenade samt yderligere 5 
F.T. vindere.
Mange har den gale opfattelse, altid at give 
hanhunden æren for et kulds fortræffelighed-
er, men at Chilview Ann of Steadroc var en 
fremragende avlstæve, blev bevist året efter 
(1999), da hun havde et kuld hvalpe med 
den ukendte hanhund, Kelmscot Bleoit. Fra 
dette kuld kom yderligere 2 F.T.Ch. nemlig 
tæven F.T.Ch. Steadroc Ann og hanhunden 
F.T.Ch. Steadroc Acher of Flintwood.

Chilview Ann understregede yderligere hen-
des fremragende avlsegenskaber, da hun i 
2001 igen havde et kuld hvalpe med Clar-
burgh Art og her kom igen en champion, 
nemlig tæven F.T.Ch. Steadroc Setlands of 
Beggarbush.  Det vil sige, at Chilview Ann 
blev mor til hele 5 F.T.Ch. og yderligere 5 
F.T. vindere, hvilket er et ekstremt højt antal 
for en tæve, og det understreger samtidig, at 
Steadroc Sker’s fremragende avlsegenskaber 
ikke kun kommer fra hans far, men så sande-
lig også fra hans mor. Igen et bevis på, at 
når man leder efter et topavlsdyr, er det helt 

Berømte avlslinier
F.T.Ch. Steadroc Sker
En af de engelske hanhunde som har haft størst indflydelse 
de senere år på de danske markprøver er uden sammenlig-
ning F.T.Ch. Steadroc Sker. Sker har ikke kun været meget 
indflydelsesrig på de danske Springere, men så sandelig 
også på de engelske ditto, så hvad er mere naturligt end at 
prøve at kigge på Sker’s egen succesrige karriere som både 
markprøvehund og ikke mindst som avlshund.

Med hjælp fra Morten Rafn Christensen (tak for det) har vi 
kunnet få specielle detaljer af historien om Sker direkte fra 
hans ejer/fører Chris Taylor.

Tekst: Ole Geert Dam
Fotos: Chris Taylor og Paul Anderson

F.T.Ch. Steadroc Serenade, kuldsøster til 
Sam og en anden meget fremtrædende tæve 
på de britiske øer.

F.T.Ch. Steadroc Acher of Flintwood en 
anden champion efter Chilview Ann of 
Steadroc, men med en anden far end Sam.
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essentielt, at både fader- og moderlinien er 
i top.

Steadroc Sker’s karriere som 
markprøvehund
Ejeren af Sker, Chris Taylor fortæller selv 
historien bag “Sam”, som Sker bliver kaldt 
i dagligdagen.

Chris har altid været en glad amatør, og 
i midten af 1990’erne, førte han sin første 
Springer, tæven “Meg” på markprøver. Han 
havde fin succes med hende, idet hun vandt 
en åben klasse og opnåede 2 x 3. vinder i 
vinderklassen. Det var derfor naturligt, at 
Chris ville have et kuld hvalpe på hende, og 
han havde i januar 1998, overværet The A.V. 
Championship, og her var han faldet pladask 
for den senere vinder, Int.F.T.Ch. Philips Girl. 
På den baggrund valgte Chris, at flyve til Ir-
land, for at parre Meg, med Philips Girls far, 
F.T.Ch. Badgercourt Warlord.
Parringen blev desværre ikke til noget, men 
Chris ønskede sig brændende en ny tæve, og 
derfor valgte han, at få en tæve udefra. 
Chris havde på markprøverne med Meg, 
set en bestemt tæve flere gange, som han 
virkelig kunne lide. Det var tæven Chilview 
Ann of Steadroc, så Chris kontaktede George 
Edwards i Wales, for at høre om mulighed-
erne for at købe en tævehvalp efter Ann.
Pudsigt nok, kunne George Edwards fortælle, 
at Ann netop lå med et kuld hvalpe på 10 stk. 
(6 hanner og 4 tæver), hvor 2 tæver allerede 
var forudbestilt, så der kunne godt blive en 
tæve til Chris.
Chris kørte straks den lange vej til Wales, og 
han så kuldet første gang da de var 4 uger 
gamle. Han var dog noget skuffet over de 2 
tæver som var tilbage i kuldet, men han be-
mærkede en lille hanhund med mørkebrune 
aftegninger, som var lidt mere tilbagehold-
ende end de andre i kuldet. Han slog dog 

tanken væk, for det var jo en tæve han ville 
have.
Chris kørte hjem igen, og i 2 uger tænkte 
han meget over kuldet, og han besluttede, at 
han ville have en hanhvalp i stedet, og kørte 
derfor igen tilbage til Wales, for at se kul-
det, som nu var 6 uger gamle. Der var især 
en stor hanhvalp med meget hvidt på, som 
var meget kontaktsyg og aktiv, og den ville 
normalt være den hvalp man ville vælge, 
men Chris bemærkede stadig den lille, lidt 
tilbageholdende hanhvalp, som bare sagde 
ham et eller andet.
Chris ved stadig ikke hvorfor, men da han 
endeligt skulle vælge hvalp, da kuldet var 8 
uger gamle, valgte han den lille, lidt tilbage-
holdende hanhvalp. 
Da Chris kom hjem med ham, satte han 

hvalpen ned på jorden, og 
pludselig var al tilbageholden-
heden væk, for den lille hvalp 
begyndte straks at hunte med 
en meget aktiv haleføring. Chris 
blev derfor begejstret for sit 
valg, og han besluttede sig for at 
kalde hvalpen “Sam” med stam-
bogsnavnet Steadroc Sker.

Sam udviklede sig fremragende, 
og var meget behagesyg og nem 
at træne, samtidig med, at han 
efterhånden udviklede sig til at 
blive en spanielhan af meget 
lækker type med kraftigt bredt 
hoved og en lang og muskeløs 
krop. Han var samtidig utrolig 
stilfuld og meget hårdtgående.
Da Sam var 18 måneder, var 
han kommet så langt i trænin-
gen, at Chris meldte ham til sin 
første åben klasse markprøve, 
og her blev parret 2. vinder. Kort 
tid efter vandt Sam sin første 
åben klasse markprøve, og blev 
derved kvalificeret til vinderk-
lassen, og Chris var helt oppe i 
skyerne.

Chris meldte ham straks til nogle vinder-
klasser, men på de 2 første gik det galt, idet 
Chris, som næsten nybegynder i hunde-
træning, havde meget svært ved at styre Sams 
store power og pågåenhed. Chris besluttede 
derfor, at holde lidt igen, for at træne Sam 
yderligere, og det gav pote på deres næste 
vinderklasse markprøve, da Sam kom i run-
off og endte med at blive 3. vinder. På den 
næstfølgende vinderklasse gik Sam helt til 
tops, og vandt den uden at være i run-off (on 
ice), og det betød, at Sam samtidig kvalifice-
rede sig til deltagelse på The A.V. Champion-
ship i januar 2001.
Nu havde Chris fået rigtig store ambitioner 
med Sam, og træningen op til Champion-
shippet blev intensiveret enormt, og med 
hjælp fra flere, her især skytten Neil Varney, 
som stillede optimale faciliteter til rådighed 
for Chris og Sam, blev der skudt fugle over 
Sam mindst 4 gange om ugen, ja somme 
tider endnu mere.
Sam var derfor i topform da Championship-
pet i januar 2001 blev afholdt på Conholt 
Estate i det sydlige England. Til Chris’es store 
tilfredshed blev chamionshippet afholdt i 
hårdt brombærterræn, hvilket lige var noget 
der passede Sam’s enorme power og frem-
drift.

Resten er historie, og på trods af Chris’es 
mange nerver, gik Sam fremragende og 
vandt, som englænderne kalder “on ice”, 
altså vandt uden at være i run-off.

Dommerne på dette championship var C.D. 
Paterson og Ian Openshaw, og som Ian be-
mærkede efter præmieoverrækkelsen, så 
havde han, inden dette Championship, al-
drig hørt det fjerneste om hunden Steadroc 
Sker og sin ejer/fører Chris Taylor. Det var 
derfor en sensation, at dette “begynderpar” 
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kunne vinde den fornemste af alle Spaniel-
prøver.
I øvrigt var championshippet i 2001 skel-
sættende på mange måder, idet en anden 
debutant, blev 2. vinder. Det var en dengang 
ukendt David Lisett med sin supertæve Ed-
wardiana Tweed, men det er jo en helt an-
den historie, som vi vil vende tilbage til i 
næste nummer af F.T. Spaniel & Jæger, hvor 
vi vil sætte fokus på hundene bag David Li-
sett fantastiske karriere.

Chris var selvfølgelig helt oppe i skyerne 
over Sam’s sejr, hvor Sam var blevet F.T.Ch. 
og championshipvinder efter deltagelse på 
kun 7 markprøver, men det har efterfølgende 
chokeret Chris noget, hvor meget medieom-
tale sejren gav, og sejren betød samtidig, at 
Sam blev en meget eftertragtet avlspartner, 
hvor bilerne med tæver, til tider nærmest har 
holdt i kø udenfor Chris’es hjem.

I øvrigt sluttede Sam’s markprøvekarriere på 
championshippet 2002, hvor Chris og Sam 
stillede op, for at forsvare sejren fra året før, 
men det var ligesom svært at sætte sig op til 
dette championship, og der blev ikke brugt 
nær så mange træningstimer, som året før, 
og det betød, at Sam røg ud i 2. slip, efter 
at have gået et udemærket 1. slip. Sam blev 
derfor pensioneret som markprøvehund 
allerede 3 år gammel, hvor han siden, har 
nydt livet som eftertragtet avlshund og al-
mindelig jagt og familiehund, og apropos 
familiehund, så hører der den pudsige histo-
rie med til Sam, at han altid, lige fra han var 
8 ugers hvalp, har været en meget værdsat 
inde- og familiehund hos Chris, hans kone 
og børn.

Steadroc Sker’s karriere som 
avlshund
Som omtalt, betød Sams sejr på champion-
shippet i 2001, at han blev en meget efter-
tragtet avlshund, og det er vel kun hans far, 
Clarburgh Art, som har kunnet overgå ham i 
popularitet efter sin sejr i 2001.

Også på avlssiden har Sam gjort det fremra-
gende, og han er i dag far til alene 13 F.T.Ch. 
i England og yderligere 4 F.T. vindere. 
Sam’s kendeste børn er nok F.T.Ch. Annick-
view Anna, som med David Lisett som fører 
har haft en enestående karriere, hvor hun 
vandt Engelsk Championship i 2004 og Irsk 
Championship i 2005. Anna har ligeledes 
vist sig at være en fremragende avlstæve, og 
hun er til dato mor til 4 F.T.Ch. i England.
Buccleuch Charm er ligeledes en anden 
tæve efter Sam som David Lisett har ført til 
F.T.Ch.
Sams parringer med supertæven F.T.Ch. 
Craighaar Charisma har ligeledes været 
meget succesrige, idet disse parringer har 
d.d. givet 4 F.T.Ch. og 1 F.T.vinder under 
kennelnavnet “Helmsway”.
En anden kendt hanhund i England, F.T.Ch. 
Misselschalke Lad of Halaze, ført af Chris 
Thurston-Woolnough, er også et barn efter 
Sam. 
En tæve, Pilton Pippa  er også en champion 

Berømte afkom 
efter Sam i England

Engelsk og Irsk Championshipvinder, F.T.Ch. 
Annickview Anna.

F.T.Ch. Helmsway Honey

F.T.Ch. Misselschalke Lad of Halaze

F.T.Ch. Helmsway Hawk of Witchwillow som 
netop er blevet 2. vinder på Irsk Champion-
ship 2010

Berømte afkom 
efter Sam i DK

Det berømte Gosforth kuld her i DK. Fra 
venstre: DK.F.T.Ch. Chaser Gosforth Gail, 
DK.F.T.Ch. Chaser Gosforth Gypsy af Mea-
dows, DK.F.T.Ch. S.F.T.Ch. Chaser Gosforth 
Glow af Sweepstake og F.T.W. Chaser Gos-
forth Gaffer af Meulengrath. 

efter Sam, og hun er faktisk trænet og ført 
af Chris selv. Pippa var en parringshvalp 
fra Sam efter en anden supertæve, nemlig 
F.T.Ch. Polopit Patsy, som også er mor til 
flere champions med F.T.Ch. Clarburgh Art 
som far.

Som jeg skrev indledningsvis, har Sam 
også haft stor indflydelse på de danske 
markprøver, og især parringen med tæven 
DK.F.T.CH. Craighaar Kate har givet det, her 
i Danmark, berømte “Chaser Gosforth kuld” 
opdrættet hos Alan Mattison. Dette kuld har 
alene givet de 3 DK.F.T.Ch.:
Chaser Gosforth Gypsy af Meadows
Chaser Gosforth Gail, som også vandt Svensk 
Mesterskab samt
Chaser Gosforth Glow af Sweepstake som 
tillige også er Svensk F.T.Ch.
Yderligere fra dette kuld er F.T. vinder Chaser 
Gosforth Gaffer af Meulengrath.

Et andet succesrig afkom efter Sam her i 
Danmark er S.F.T.Ch. Lisgarvagh Gold af 
Flora, han er blevet champion i Sverige og 
har ligeledes vundet en vinderklasse her 
i Danmark og mangler altså kun en enkelt 
“pind” for også at blive champion her i Dan-
mark.

S.F.T.Ch. Lisgarvagh Gold af Flora som også 
har vundet en vinderklasse i Danmark.
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Ialt er Sam altså far til 16 F.T.Ch. i Danmark 
og England, men der kan slet ikke herske 
den mindste tvivl om, at antallet af champio-
nafkom efter Sam, vil blive forøget de næste 
par år, idet mange af hans børn stadig bliver 
ført på markprøver, og derfor kan historien 
om Sams avlskarriere ikke afsluttes endnu.

Dog skal det bemærkes, at Sam stadig lever i 
bedste velgående, nu næsten 13 år gammel. 
Han nyder sit otium hos Chris og familien, 
og selv om han er blevet lidt døv og stiv, 
har han stadig samme adfærdsmønster når 
der kommer en bil ind af indkørslen. Han 
løber straks om til bagklappen, for han er 
helt overbevist om, at bilen må medbringe 
en tæve til parring. Sam har stadig viljen til 
at parre, men mangler evnen, idet han ef-
terhånden er blevet gold. Så sent som her i 
sommeren 2010, var der en mand som insis-
terede på, at ville bruge Sam til sin tæve, og 
selv om Sam parrede tæven 5 gange, kom 
der ingen hvalpe.
Chris har dog været forudseende, idet han 
har fået tappet sæd fra Sam, mens den end-
nu var frugtbar, og disse få portioner sæd, 
har Chris planer om, skal bruges ved en se-
nere lejlighed, så måske ser vi det unikke, at 
der kommer championbørn efter Sam lang 
tid efter hans død - det ville passe til en hund 
af Sams kaliber.

Sam er nu blevet “en ældre herre” på knapt 13 år, og selv om han er blevet lidt stiv og døv, 
så nyder han stadig sit otium hos Chris og hans familie.
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