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Berømte 
avlslinier
- Kennel Tasco
Tekst: Ole Geert Dam

Som fortsættelse af artikelserien om berømte avls-
linier er vi denne gang kommet til Kennel Tasco, 
personificeret ved Alan og Mary Rountree.

Alan Rountree har igennem de sidste 30 år 
været utrolig succesrig både i Irland og Eng-
land. Han har ialt trænet og ført 11 Labradors frem 
til F.T.Championat. Han har vundet Irsk Retriever 
Championship 5 gange (hvilket er rekord) og En-
gelsk Retriever Championship 1 gang.

Mary Rountree har ført 4 Labradors frem til F.T.Ch. 
og har vundet Irsk Retriever Championship 1 gang.

Der er flere bemærkelsesværdige ting omkring 
Rountree parret. Først og fremmest stammer Alan 
fra Nordirland, hvor han stadig er bosiddende, og 
ved siden af sine “hobbymæssige” hundekarriere er 
han, i sit civile erhverv, advokat, hvor han er med-
ejer af et stort advokatfirma med adskillige ansatte.

Det har gennem tiderne undret rigtig mange hvor-
dan Alan har fået tid til en meget succesrig er-
hvervsmæssig karriere samtidig med har har kun-
net overkomme at træne hunde op til et meget højt 
niveau. For en ting er sikkert, selv om Alan måske 
har haft økonomien til at købe færdigtrænede 
hunde, så har alle hans hunde, uden undtagelse, 
været trænet af ham selv, helt fra hvalpestadiet af, 
og Alan har, i sin mere end 40 årige hundekarriere, 
været kendt for, altid at stille med yderst veltrænede 
hunde der til fulde matchede, de hunde som de pro-
fessionelle hundetrænere kom med.

Da Alan og Mary var i Danmark i 1991, for at 
dømme 2 vinderklasse markprøver, spurgte jeg 
ham derfor, hvordan det var muligt for ham, at nå at 
træne sine hunde samtidig med han havde en meget 
travl hverdag i sit firma. Alan svarede, at han anså 
det som en dårlig undskyldning, når folk sagde, at 
det var umuligt, at nå den træningstilstand som de 
professionelle kunne nå med deres hunde, hvis man 
havde et arbejde ved siden af. 
For Alan har det altid kun været et spørgsmål om 

vilje og prioritering. Han har altid valgt at stå meget 
tidligt op hver morgen. Hvis han f.eks. stod op kl. 5 
kunne han hver dag, nå at træne sine hunde i 2 tim-
er inden han skulle køre på arbejde kl. 7. Ja det lyder 
såre simpelt, men hvem har lige energien? Alan har 
i hvert fald.

Men hvis vi skal portrættere nogen, er det selvføl-
gelig nødvendig at starte med begyndelsen.

Alan og Mary Rountree under deres besøg i Danmark i 1991.

F.T.Ch. Leacross Rinkals
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Starten
Alan startede med hundene helt tilbage i 1968, og 
i begyndelsen var det udelukkende med stående 
hunde, men i 1973 købte han sin første succesrige 
Labrador, nemlig hanhunden Derryboy Drummer. 
Drummer blev Alan’s første F.T.Ch. og med ham 
vandt han Irsk Retriever Championship i 1978. 
Drummer var efter en anden meget succesrig avls-
han, F.T.Ch. Holdgate Willie.

Drummer blev dog ikke den store succes i avlen, 
hvor imod Drummers kuldbror, F.T.Ch. Derryboy 
Daniel (ejet og ført af en anden) har haft langt større 
indflydelse, rent avlsmæssigt.

Alan næste hund blev derimod det helt store scoop 
ikke kun prøvemæssigt, men så sandelig også avls-
mæssigt.

Leacross Rinkals købte Alan som hvalp i 1976, og 
han blev meget hurtigt F.T.Ch. og vandt også det 
Irske Retriever Championship i 1979. Rinkals var 
efter superavlshannen over dem alle, F.T.Ch. Swin-
brook Tan. Tan har, som nævnt i tidligere artikler, 
været kolosal succesrig som avlshan, og hvis nogen 
af hans børn har kunnet gøre ham kunsten efter så 
var det Leacross Rinkals.

Leacross Rinkals blev far til ialt 10 F.T.Ch., og ikke 
nok med, at disse blev champions, men det viste sig 
også og flere af dem igen avlede fremragende.

De kendeste Leacross Rinkals børn er:
F.T.Ch. Marie of Cleary: Hun er den eneste hund til 
dato, som indenfor samme sæson, vandt både Irsk 
og Engelsk Retriever Championship i 1983.

F.T.Ch. Ann of Cleary: Er kuldsøster til ovennævnte 
Marie, og er den måske bedste avlstæve nogensinde, 
idet hun blev mor til ikke færre end 7 F.T.Ch. og det 
endda med 5 forskellige hanner som fædre. Ann er 
mor til 5 hunde som har vundet Irsk Championship. 
Af Ann’s kendeste børn kan nævnes, F.T.Ch. Ben of 
Mallowdale, F.T.Ch. Jasamine Star, F.T.Ch. Wild Shot 
Dan (dobbelt Irsk championshipvinder).

F.T.Ch. Carnochway Daniel er en anden succesrig 
Rinkals søn, som igen har været en stor succes i av-
len. Han er bl.a. far til engelsk championshipvinder 
1994, F.T.Ch. Black Sabel Sonia.

F.T.Ch. Raughlin Rose, er også en datter efter Rink-
als som igen er mor til engelsk championshipvinder 
1992, F.T.Ch. Raughlin Pete of Drakeshead.

F.T.Ch. Glenbriar Skippy, er en anden tæve efter 

Rinkals som foruden at vinde Irsk Championship 
1989 er en af stammødrene på den verdensberømte 
og meget succesrige Glenbriar kennel, og hun er 
ligeledes mor til adskillige champions.
Leacross Rinkals var og er grundstammen for Ken-
nel Tasco, og stort set alle kendte hunde ført frem 
af enten Mary eller Alan har på en eller anden led, 
Rinkals i deres stamtavler selv om man selvfølgelig 
ind i mellem købte hunde udefra til blodsfornyelse.

Alan havde selvfølgelig også selv direkte afkom ef-

Alan og Mary Rountree under deres besøg i Danmark i 1991.

En af de meget kendte “børn” efter Leacross Rinkals, 
tæven F.T.Ch. Glenbriar Skippy.

Engelsk Retriever Championship 1986, Alan Rountree til 
højre, bliver 3. vinder med F.T.Ch. Nightflight of Glen-
loch
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ter Leacross Rinkals. Det var hanhunden Tasco Dan 
som blev født i 1985. Dan betragtes i øvrigt af Alan 
som den bedste hund han nogensinde har ejet, og 
han vandt Irsk Retriever Championship i 1988, og 
blev samtidig 3. vinder på det engelske ditto. F.T.Ch. 
Tasco Dan var ligeledes en succes i avlen, bl.a. har 
jeg tidligere omtalt den hertil landet importerede 
DK.F.T.Ch. Newgrange Dance of Muninn, som var 
en søn efter Tasco Dan.

Inden Alan nåede at føre F.T.Ch. Tasco Dan frem, 
trænede og førte han yderligere 2 hunde med suc-
ces. Det var tæven F.T.Ch. Willowyck Astra (født 
1979) og hanhunden F.T.Ch. Nightflight of Glenloch 
(født 1984) som også nåede, at blive 3. vinder på En-
gelsk Retriever Championship i 1986.

Efter Tasco Dan, har Alan yderligere ført mange 
kendte hunde frem til F.T.Ch. - dette er:
F.T.Ch. Heatherbank Alex of Tasco, som også har været 
en kæmpe succes i avlen.
F.T.Ch. Treo Sequin of Tasco som han vandt engelsk 
Retrieverchampionship med i 1993.
F.T.Ch. Tasco Trinket, som 2 gange blev 3. vinder på 
Engelsk Retriever Championship.
F.T.Ch. Rozel Rocket of Tasco, som vandt Irsk Retriever 
Championship i 2003, og kvalificerede sig til Engelsk 
Championship 6 år i træk.
F.T.Ch. Waterford Edward of Tasco, som er Alan nyeste 
hund, og som han vandt Irsk Retriever Champion-
ship med så sent som i december 2008, altså 30 år 
efter han første gang vandt Irsk Retriever Champi-
onship i 1978.

Det er bemærkelsesværdigt, at Alan aldrig selv har 
startet et egentlig opdræt. Han købte typisk hunde 

udefra, som han blot førte, og hans hanhunde blev 
selvfølgelig brugt i avlen. 
Det egentlige Tasco opdræt startede først da Alan 
giftede sig med Mary Rountree.

Mary Rountree

havde indtil først i 1980’erne, været ansat som 
privatsekretær for ejeren af Kennel Swinbrook, 
Duncan McKinnon, og her havde hun fået interesse 
og indblik i Labradors, både træningen og avlen.

Da Mary mødte Alan Rountree blev de hurtigt enige 
om, at blive gift, hvorefter Mary flyttede med Alan 
til Nordirland. 
Fra Swinbrook kennelen havde Mary 2 tæver med 
sig. Det var F.T.Ch. Swinbrook Bumble og en datter 
efter Bumble, nemlig Swinbrook Stonefly. Stonefly 
var endvidere kuldsøster, til den her til Danmark 
importerede, og meget succesrige avlshan, Swin-
brook Boss.
Allerede mens Mary var på Kennel Swinbrook, 
havde hun fået overdraget Swinbrook Bumble, og 
var startet et egentligt opdræt registreret under ken-

Mary Rountree med F.T.Ch. Tasco Spinner

Alan Rountree til venstre efter hans foreløbige sidste tri-
umf ved præmieoverrækkelsen på Irsk Championship i de-
cember 2008, hvor han vandt med F.T.Ch. Waterford Ed-
ward af Tasco - 30 år efter hans første sejr på selvsamme 
championship.
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nelnavnet Tasco. Dette havde bl.a. udmøntet sig i, at 
Mary, i 1980, havde lavet et kuld hvalpe på Bumble, 
med den kendte avlshan F.T.Ch. Holdgate Willie, 
som far, og fra dette kuld, havde Mary selv beholdt 
en hanhund, Tasco Spinner.

Tasco Spinner blev den første hund som Mary 
trænede og førte på markprøver, og dette med suc-
ces, idet han blev F.T.Ch., og Spinner var selvføl-
gelig også rejst med Mary til Nordirland. Spinner 
blev i øvrigt også en succesrig avlshan, idet han 
bl.a. er far til Irsk Championshipvinder 1986 F.T.Ch. 
Moorfield Drake samt til Alan’s F.T.Ch. Nightflight 
of Glenloch.

Herefter startede, især Mary et egentligt opdræt af 
Tasco Labradors, et opdræt som blev meget succes-
rigt, og det er værd at bemærke, at det er Mary som 
står som opdrætter af Tasco kennelen, ikke Alan.

Den meget succesrige avlstæve Palgrave Slip-
pery Sue, var faktisk i starten ejet af Mary, og hos 
Mary nåede hun at lave et kuld hvalpe med F.T.Ch. 
Leacross Rinkals, og fra dette kuld, kom Alan’s 
kendte hanhund F.T.Ch. Tasco Dan. Slippery Sue 
blev senere solgt videre, og producerede også cham-
pionafkom for sin senere ejer, de tidligere omtalte 
superhunde F.T.Ch. Symington Clarerone of Lead-
burn og F.T.Ch. Symington Cornelia.

Den før omtalte tæve Swinbrook Stonefly blev i 1986 
parret med F.T.Ch. Shinshail Apache, og fra dette 
kuld kom 2 markante hunde. Hanhunden Tasco 
Dancing Brave of Willowyck og tæve Tasco Yellow 
Sally.

Brave blev, som parringshvalp, overdraget til Alan 
Thornton fra Kennel Willowyck, og Brave og Alan 
opnåede enorm succes på markprøver idet de hur-
tigt blev F.T.Ch. og i 1990, vandt de det Engelske Re-
triever Championship. Brave blev ligeledes en suc-
ces i avlen, idet han blev far til yderligere 7 F.T.Ch.

Tæven Tasco Yellow Sally, beholdte Mary selv, men 
det var ikke som markprøvehund hun blev kendt, 
men mere som avlstæve, og hun er bl.a. mor til den 
meget anerkendte F.T.Ch. Tasco Broom Tip of Car-
nochway, i øvrigt med Alan’s F.T.Ch. Heatherbank 
Alex of Tasco som far. Broom Tip var ejet og ført af 
den kendte Roddy Forbes.

Selv om Mary i sit opdræt, hele tiden har fokuseret 
på Swinbrook Tan, og Kennel Holdgate også været 
en af baggrundene, og dette betød, at Mary tilbage i 
1984 købte Holdgate Bebe. Bebe blev en stor succes 
for Mary, og hun blev bl.a. F.T.Ch., og indgik endvi-

dere med succes i avlen på kennel Tasco.

Mary opnåede yderligere succes med hanhunden 
F.T.Ch Tasco Friday, som vandt det Irske Champi-
onship i 1993. Mary førte også F.T.Ch. Stormwatch 
Spider of Tasco til championat.

Mary succes med Tasco opdrættet betød også at 
flere andre fik succes med Tasco hundene, her kan 
bl.a. nævnes F.T.Ch. Tasco Boris, F.T.Ch. Tasco Monk 
of Mansengreen, F.T.Ch. Tasco Alexander Beetle og 
F.T.Ch. Tasco Rouble Of Bedgebrook.

Efter 20 års succes med Tasco opdrættet sluttede 
æraen dog brat, da Mary under ulykkelige omstæn-
digheder døde her i starten af 2000’erne, men der 
er ingen tvivl om, at Tasco opdrættet vil leve længe 
endnu med de mange succesrige hunde spredt over 
hele Irland og England ligesom Alan Rountree jo 
stadig er aktiv og det endda med stor succes lige-
som man må formode, at han stadig vil lave hvalpe 
under kennelnavnet Tasco.

F.T.Ch. Tasco Rouble Of Bedgebrook

F.T.Ch. Tasco Alexander Beetle
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