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I fortsættelse af sidste blads artikel ”Enestå-
ende Cocker Avlstæver” fortsætter vi denne 
gang med at fortælle om ”Enestående Springer 
avlstæver.
Nøjagtigt som hos Springerne trækker vi en 
skillelinie og portrættere kun Springer tæver, 
som er blevet mor til minimum 5 FTCh. og 
som samtidig har overvældende høje procent-
tal for championbørn i forhold til hvor mange 
hvalpe de har lavet ialt.
Pudsigt er det, at der blandt Cockerne var 7 
tæver som havde opnået overstående tal, så 
er der blandt Springerne kun 6 tæver som er 
blevet mor til minimum 5 FTCh.
En anden pudsig ting er, at alle 6 tæver er født 
indenfor for to årti nemlig i 1990’erne og fra 
år 2000 til 2010. Hvorfor der indenfor denne 
periode på 20 år er kommet disse super avlstæ-
ver kan være svær at give en entydig forklaring 
på, men der er ingen tvivl om, at alle 6 super 
avlstæver (minus 1) har formået at give deres 
avlsegenskaber videre til deres børn, hvorfor 
der optræder flere generationer blandt de 6 
tæver.

Som blandt Cockerne kategoriserer vi dem i en 
rækkefølge hvor udgangspunktet bliver taget i 
hvor høje procenter - altså antallet af champi-
onbørn i forhold til antallet af hvalpe i alt - de 
enkelte tæver har.

FTCh Craighaar Charisma
Charisma blev født den 7. oktober 2000, og 
som jeg skriver ovenstående, er både Charis-
ma’s mor og nogle af hendes søskende med på 
denne liste over enestående avlstæver.

Enestående Springer avlstæver
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FTCh Craighaar Charisma

Charisma forældre er FTCh Kettlestang Comet 
og FTCh Moonereed Amy og Charisma selv 
var en fantastisk supertæve på markprøver, 

hvor hun foruden sit championat, vandt Irsk 
Spaniel Championship samt med hun blev 2. 
vinder på Engelsk Spaniel Championship.
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Charisma har været en enestående avlstæve, 
ejet af Ian English og hun er stammoder til 
Kennel Helmsway, som har været enorm suc-
cesrig indenfor de sidste 15 år.

Vi taler altså om mere 
end hver 3. hvalp, som 
Charisma har født er 

blevet FTCh, hvilket er 
helt enestående 

og uhørt.

Charisma har utrolige tal som avlstæve idet 
hun kun fik 2 kuld hvalpe hvori der ialt var 
14 hvalpe. Begge kuld hvalpe var med samme 
far, nemlig FTCh Steadroc Sker. Ud af disse 14 
hvalpe er de 5 blevet champions, hvilket svarer 
til 35% af hendes hvalpe er gået helt til tops. 
Vi taler altså om mere end hver 3. hvalp, som 
Charisma har født er blevet FTCh, hvilket er 
helt enestående og uhørt. Charisma’s 5 cham-
pionbørn er:

FTCh Helmsway Hawk of Whichwillow
FTCh Helmsway Honey
FTCh Helmsway Holly
FTCh Helmsway Halo
FTCh Helmsway Hazel of Whitehope.

Disse børn efter Charisma har igen vist sig 
at være fremragende avlsdyr, og den eneste 
som ikke har avlet championafkom af disse er 
Helmsway Hazel of Whitehope, men hun fik 
også kun 1 kuld hvalpe på kennel Whitehope.
De andre 4 børn efter Charisma har avlet fan-
tastisk og blandt de aller kendeste børnebørn 
efter Charisma  er især 4 nedenstående hanner, 
som igen har domineret avlen de senere år:
FTCh Hollydrive Theo
FTCh Helmsway Heat (championshipvinder)
FTCh Helmsway Henry
FTCh Helmsway Hellraiser

FTCh Rytex Riffs
Riffs blev født den 16. august 1998, og er 
faktisk en halvsøster til Charisma idet hun var 
efter FTCh Kettlestang Comet og Champions-
hipvinder FTCh Rytex Rime.
Riffs var ejet og ført af Aubrey Ladymann 
og var en af 2 stammødre på Aubrey kendte 
kennel Rosebay. Riffs fik ialt 3 kuld hvalpe på 
Kennel Rosebay, ialt 21 hvalpe, hvoraf de 5 
blev FTCh. Dette giver 24% af Riffs afkom som 
blev champions. Alle 5 champions havde FTCh 
Clarburgh Art som far, og det var:
FTCh Rosebay Bella (Championshipvinder)
FTCh Rosebay Blaze
FTCh Rosebay Blossom (2 x 2. vinder champi-
onships)
FTCh og DK FTCh Rosebay Caprice
DK FTCH Rosebay Davina.
De 2 sidstnævnte Rosebay Caprice og Rosebay 
Davina blev importeret her til Danmark af 
Jacob Frank. Caprice efter hun var blevet 

FTCh Rytex Riffs

champion i England og Davina efter hun havde 
vundet en Novice (åben kl.) i England. Begge 
tæver var med til at dominere vinderklasse 
markprøverne her i Danmark og begge blev da 
også DK FTCh.

Meget mærkeligt var det, at ingen af de 5 
championbørn efter Rytex Riffs nogensinde 
avlede afkom som blev champions. Det hører 
absolut til sjældenhederne, at 5 så succesrige 
markprøvehunde ikke formåede at avle deres 
egenskaber videre til deres afkom, men det er 
et faktum. En af grundene kunne måske være, 
at der kun blev lavet meget få kuld hvalpe på 
disse 5 supertæver. Grunden hertil kender jeg 
ikke.

FTCh Toonarmy Torrent
Torrent blev født den 16. januar 1995 og det 
pudsige var, at ingen af Torrent egne forældre 
var champions. Deres navne var far: Simonside 
Teazle in Toonarmy og tæven Megstone Slip. 
Slip var dog FTW. Selvom Torrents forældre 
ikke var champions skal jeg love for, at Torrent 
blev en kolosal succesrig avlstæve. Grunden 
hertil skyldes måske, at hun, som hvalp, blev 
solgt til den ”rigtige”, nemlig John Edwards 
fra Wales. John formåede både at træne hende 
optimalt samtidig med han forstod at udvælge 
de rette avlspartnere til hende. John Edwards 
er manden bag et af de mest succesrige ken-
nelnavne nogensinde, nemlig Edwardiana.  
Torrent blev FTCh ført af John Edwards, og 
hun blev samtidig stammor på Kennel Edwar-
diana, og hun er pr. d.d. den tæve nogensinde, 
som har avlet flest champion afkom, nemlig 
hele 6 stk. Mest impornerede var yderligere, at 
Torrent avlede championafkom med 3 forskel-
lige hanhunde. Både Charisma og Riffs avlede 
”kun” deres championafkom med 1 bestemt 
hanhund.
Hvorfor Torrent rent procentmæssigt ikke er 
højere oppe på ranglisten end nr. 3, skyldes at 
hun simpelthen havde flere kuld hvalpe, nemlig 
4 kuld, hvor der ialt kom 32 hvalpe. Dette giver 
hende 19% af hendes afkom blev champion.

Mest impornerede 
var yderligere, 

at Torrent avlede 
championafkom med 

3 forskellige 
hanhunde. Både 

Charisma og Riffs 
avlede ”kun” deres 

championafkom med 
1 bestemt hanhund.

Torrents 6 championbørn var:
FTCh Edwardiana Tweed (far: FTCh Lagan-
mill Malvern)
FTCh Edwardiana Topsy (far: FTCh Laganmill 
Malvern)
FTCh Edwardiana Tawny (far FTCh Clarburgh 
Art)
DK FTCh Edwardiana Trush (far: FTCh Clar-
burgh Art)
FTCh Edwardiana Terreaway of Buccleuch 
(far: FTCh Knockmany Jumbo)
S FTCh Edwardiana Triller (far: FTCh Knock-
many Jumbo).

6 ovennævnte championafkom af Torrent, viste 
sig også selv at være fremragende avlshunde, 
og flere af dem fik også betydning for udviklin-
gen i Danmark.
Edwardiana Tweed, blev en af de 3 stamtæver 
på Kennel Annickview (senere Buccleuch) og 
hun blev mor til 3 FTCh, heriblandt supertæ-
ver FTCh Annickview Breeze som blev dobbelt 
championship vinder samt yderligere mor til 4 
FTCh, bl.a. den i dag meget succesrige avlshan 
FTCh Buccleuch Pepper.
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Edwardiana Breeze var i øvrigt selv en yderst 
succesrig markprøvehund, da hun vandt Irsk 
Spaniel Championship og blev nr. 2 på Engelsk 
Spaniel Championship.
Både Edwardiana Topsy og Tawny blev på ken-
nel Edwardiana, hvor de førte linien videre, og 
begge blev mor til et par champions yderligere.
De 2 tæver Edwardiana Trush og Terreaway 
of Buccleuch fik en vis betydning for os her i 
Danmark.
Trush blev importeret her til Danmark af Alan 
Mattison, hvor hun foruden at opnå DK FTCh 
blev mor til yderligere 2 DK FTCh.
Edwardiana Terreaway of Buccleuch lavede 
bl.a. et kuld hvalpe på Buccleuch som inde-
holdte Buccleuch Quadrant, der som hvalp 
blev importeret her til DK af Lars Lang. Lars 
trænede og ført ham frem til DK FTCh her 
i DK og han vandt yderligere Dansk Mark-
prøvemesterskab og blev årets mest vindende 
markprøverhund ligesom han er blevet brugt 
en del som avslhan her i DK.
Edwardiana Triller blev i øvrigt importeret til 
Sverige af Paul Anderson, hvor han både nåede 
at bliver Svensk FTCh samt blive far til flere 
rigtig gode hunde.

Undertegnede har iøvrigt gjort sig store 
anstrengelser for at fremskaffe et billede af 
Toonarmy Torrent, men det er desværre ikke 
lykkedes,  jeg havde lovning på et fra John 
Edwards himself.  

FTCh Sunnybrae Siskin
Siskin er født den 3. maj 1992 og var efter han-
hunden FTCh Windmillwood Shot og tæven 
Bishwell Susan. 

Siskin var kendt for 
at være en af de mest 
hårdtgående tæver 

Spanielverdenen 
endnu har set og hun 

vandt da også selv 
Engelsk Spaniels 

Championship i 1995, 
et år hvor The 

Championship blev 
afholdt i rene 

brombær.

Siskin var kendt for at være en af de mest 
hårdtgående tæver Spanielverdenen endnu har 
set og hun var da også selv Engelsk Spaniels 
Championship i 1995, et år hvor The Cham-
pionship blev afholdt i rene brombær. Selvom 
Siskin selv var en lille tæve, smadrede hun 
fuldstændig det ekstrem hårde terræn, og på 

FTCh Clarburgh Art

dette championship var hun reelt i en klasse 
fuldstændig for sig selv.

Selvom han officielt ikke stod som ejer af 
Siskin og ej heller førte hende på prøver, så var 
det reelt Ian Openshaw som stod bag hende, og 
da hun skulle have hvalpe, i foråret efter hun 
havde vundet championshippet (1995), valgte 
han at parre hende med hans egen top avlshan, 
FTCh Kenine Robb og Rytex. 
En lidt pudsig avlskombination, da de 2 ikke 
havde så meget at gøre med hinanden rent 
stamtavlemæssigt, men her blev kombineret 
Siskin powerlinier med de mere dresserbare 
linier efter Robb. 
Indenfor Springeravlen er der især 2 sæt 

parringer som senere er blevet legendariske og 
som har haft kolosal indflydelse på Springerav-
len. Den ene var parringerne mellem FTCh 
Kettlestang Comet og FTCh Moonreed Amy 
(læs under Charisma og nedenstående Moon-
reed Amy) og den anden altså parringerne 
mellem Robb og Siskin. I første omgang kom 
der 5 FTCh ud af hver af disse avlskombinatio-
ner og da man senere valgte, at parre børn efter 
disse 2 avlskombinationer med hinanden, skete 
der nærmest en eksplosion for det var nærmest 
helt vanvittigt hvor mange champions der kom 
effter disse 2 avlskombinationer, og der skulle 
nærmest gives en præmie til den der kunne 
finde en championhund, uden disse 2 avlskom-
binationer var at finde i stamtavlen.
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Tilbage til Siskin, hun havde ialt 5 kuld hvalpe 
med ialt 31 hvalpe, hvilket gav 5 FTCh eller 
16% af Siskins hvalpe der blev champions. 
Siskin havde 3 kuld hvalpe med Kenine Robb, 
hvilket gav 4 FTCh, 1 kuld med FTCh Rytex 
Rob, som gav 1 FTCh og da Siskin skulle have 
sit sidste og 5. kuld, valgte Ian Openshaw, at 
parre hende med ovennævnte FTCh Kettle-
stang Comet. Det var højst mærkeligt for mens 
børn efter Siskin og Comet parret med hinan-
den var enormt succesrig, så var denne direkte 
parring mellem disse 2 avlsmatadorer uden 
effekt, og ingen af de 5 hvalpe i kuldet nåede 
nogensinde noget som helst på markprøver og 
ingen af dem fik nogen betydning overhovedet 
rent avlsmæssigt.

Siskins 5 championbørn var som følger:
FTCh Clarburgh Art
FTCh Clarburgh Amy
FTCh Clarburgh Arrow
FTCh Clarburgh Bunty
FTCh Clarburgh Delight
De 4 førstnævnte var efter Kenine Robb of 
Rytex og de sidste efter Rytex Rob.

Indenfor Springer-
avlen er der især 2 sæt 
parringer som senere 
er blevet legendariske 

og som har haft kolosal 
indflydelse på 

Springeravlen. Den 
ene var parringerne 

mellem FTCh 
Kettlestang Comet og 
FTCh Moonreed Amy 

og den anden altså 
parringerne mellem 

Robb og Siskin
Her var det især de 2 førstnævnte altså 
Clarburgh Art og Amy som blev de helt store 
stjerner. Begge lignede nok deres mor mest, og 
ser vi på deres markprøvekarriere var tæven 
Amy bedst, men hun var svær at styre, men 
når hun var styrbar var hun fantastisk og hun 
blev selv 2. vinder på engelsk championship og 
nåede selv at blive mor til 2 FTCh. 
Derimod var Amy’s kuldbror, Art selvfølgelig 
champion, men det var som avlshan han fik 
en kolosal betydning for den videre Springe-
avl. Art døde først 14 år gammel og det sidste 
kuld hvalpe efter ham blev lavet da han var 13 
år gammel. Art satte nogle avlsrekorder, som 
jeg vil væde på aldrig bliver slået. Art blev far 
til helt vanvittige 40 FTCh. Dette har ingen 

hverken før eller efter været i nærheden af. Den 
som kommer nærmest er faktisk Art egen far, 
Kenine Robb of Rytex som blev far til 32 FTCh. 

Art havde sit første kuld hvalpe i 1996 og det 
sidste i 2009. I denne periode blev han far til 
hele 326 kuld hvalpe alene registreret i Den En-
gelske Kennel Klub. I disse 326 kuld kom der 
ialt 1999 hvalpe. Man kan undres, at Art blev 
hele 14 år gammel så hårdt som han blev brug!

Det gav især succes, når Clarburgh Art  blev 
brugt på tæver efter Kettlestang Comet. Comet 
var blevet far til hele 16 FTCh, hvoraf der var 
langt overtal af tæver, så der var nok at tage af. 
En søn efter Art, FTCh Steadroc Sker, viste sig 
også at bliver utrolig succesrig avlshan, og også 
han avlede fantastisk med tæver efter Kettle-
stang Comet. Disse kombinationer nærmest 
sprøjtede FTCh ud i en lind strøm, samtidig 
med, at flere af disse afkom også vandt Engelsk 
Spaniel Championship.

FTCh Moonreed Amy
Der er en lidt pudsig historie bag Amy. Hun 
deltog på Engelsk Spaniels Championship 
i 1996, og da dommerne kaldte til run-off 
mellem 4 hunde, var Amy faktisk iblandt 
disse, men det var meningen, at hun skulle i 
run-off for at kæmpe om 3. -4. pladsen, mens 
2 andre skulle kæmpe om sejren. Så skete det 
højest uventede, at de 2 hunde som kæmpede 
og første pladsen begge fejlede i run-off, og 
det betød, at Amy lige pludselig fik en ekstra 
chance. Den udnyttede hun optimalt, og vandt 
Spaniels Championship det år, ført af sin davæ-
rende ejer og fører Bob Wilkinson.
Amy var født den 21. juli 1993 og var efter 2 af 
datidens aller største markprøvestjerner, FTCh 
Kenine Robb of Rytex og supertæven over dem 
alle FTCh Tawnyhill Amy.
Efter Amy havde haft 2 kuld hvalpe (begge i 
1997) hos Bob Wilkinson, som ikke gav succes, 
blev Amy imidlertid solgt til Brian Bucchan, 
for et beløb, der efter sigende var så stort, at 
Bob Wilkinson simpelthen ikke kunne sige nej.
Brian Bucchan som var manden bag kennel-
navnet Craighaar, lavede 2 kuld hvalpe på Amy 
i henholdsvis 1999 og 2000. Far til begge disse 
kuld var FTCh Kettlestang Comet, og disse 2 
kuld blev, som tidligere nævnt  legendariske. 
For der kom hele 5 FTCh i dem. At Amy avls-
procent (Champions i forhold til antal hvalpe) 
ikke blev højere (14%) skyldes, at Amy ialt blev 
mor til 5 kuld hvalpe med ialt 35 hvalpe, men 3 
af kuldene gav ingen børn der nåede til tops.

De 5 FTCh var de 2 kuld efter Kettlestang 
Comet var:
FTCh Craighaar Charisma 
FTCh Craighaar Holly
FTCh Craighaar Classic
FTCh Craighaar Boris
DK FTCh Craighaar Kate af Chaser

Charisma omtales først i denne artikel, men 
hun blev mor til 5 FTCh.
Craighaar Holly blev, sammen med Rytex 
Riffs, stammor på den yderst succesrige Kennel 
Rosebay og hun var meget tæt på at komme på 
denne liste idet hun blev mor til 4 FTCh.

Craighaar Classic blev stammor til den i dag 
yderst succesrige Kennel Kidnais og hun blev 
også mor til 4 FTCh.
Craighaar Boris var den eneste hanhund som 
nåede toppen efter Amy, men han fik så til 
gengæld også enorm succes som avlshan. 
Boris blev far til hele 14 FTCh her i blandt 1 
Championshipvinder. Blandt disse champions 
var i øvrigt DK FTCh Birdrowe Diamond af 
Flora, som her i Danmark fik stor succes ført af 
Kaj Hjarl Petersen, og hun blev bl.a. årets mest 
vindende markprøvehund 2 år i træk.

Moonreed Amy blev 
altså mor til 5 FTCh 
og mormor til hele 30 
børnebørn som også  

blev Champions. Helt 
enestående i Springer 
avlen og det er derfor 

Amy i dag har 
nærmest legende 
status ikke kun i 
England, men så 
sandelig også i 

Danmark.

Den sidste i rækken af FTCh efter Moonreed 
Amy, var Craighaar Kate. Kate var blevet solgt 
som hvalp til en jæger i England, men da han 
ikke rigtig kunne styre hende, blev hun solgt 
til Alan Mattison her i Danmark. Alan gjorde 
hende rimelig hurtig til DK FTCh, og Kate blev 
efterfølgende mor til det mest legendariske 
kuld Springerhvalpe der nogensinde er født i 
Danmark. Da Kate skulle have hvalpe, kørte 
Alan Mattison til England for at få hende par-
ret med Championshipvinder FTCh Steadroc 
Sker. For den opmærksomme læser, var Sker 
også far til Charismas 5 champions. Kombina-
tionen Kate - Sker, gav også succes, idet kuldet 
indeholdte 3 DK FTCh og 1 FTOW. Disse var:

DK FTCh Chaser Gosforth Gail ejet af Camilla 
Gärtner og ført af Mikael Jensen. Gail blev igen 
mor til 1 Mesterskabsvinder her i DK.
DK FTCh Chaser Gosforth Glow ejet og ført af 
Henrik Hansen og stammor til Henriks Kennel 
Flushmore, hvor hun blev mor til 2 DK FTCh.
DK FTCh Chaser Gosforth Gypsy, ejet og ført 
af Ole Vilhelmsen, og samtidig blev Gypsy 
stammor til Kennel Meadows.
Den sidste super succes efter Kate var han-
hunden Chaser Gosforth Gaffer, som var ejet 
og ført af Karin Meulengrath. Gaffer vandt en 
vinderklasse markprøve her i DK, og havde 
samtidig adskillige 2. vindere, så han var mere 
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FTCh Annickview Anna

end almindelig uheldig med ikke at blive 
champion også.
Moonreed Amy blev altså mor til 5 FTCh og 
mormor til hele 30 børnebørn som også  blev 
Champions. Helt enestående i Springer avlen 
og det er derfor Amy i dag har nærmest legen-
de status ikke kun i England, men så sandelig 
også i Danmark.

FTCh Annickview Anna
Den sidste og 6. hund vil vil fortælle om, som 
har opnået at blive mor til mindst 5 FTCh er 
supertæven Annickview Anna, opdrættet, ejet 
og ført af David Lisett.
Anna blev født den 14. juli 2001, altså året 
før, at David Lisett tiltrådte sin stilling på 
Buccleuch, hvorfor hun har Davids tidligere 
kennelnavn. Samtidig med Davids ansættelse, 
købte Buccleuch Estate også Anna, så hendes 
hvalpe blev stambogsført under Buccleuch 
navnet.  
Anna var efter FTCh Steadroc Sker og Rytex 
Ricicles, altså igen en succesrig tæve, hvor 

Robb og Siskin hvalpene har haft stor indfly-
delse.
Anna havde en fantastisk markprøvekarriere, 
selvfølgelig ført af David Lisett. Hun blev FTCh 
allerede 2 år gammel og kunne efterfølgende 
konkurrere blandt de aller bedste til hun var 
8 år gammel, hvor hun sluttede sin markprø-
vekarriere med et bestået på Engelsk Spaniel 
Championship. I den mellemliggende periode 
vandt hun Engelsk Spaniel Championship i 
2004 ligesom hun var både 2.-3 og 4. vinder på 
Irsk Spaniel Championship.

Som avlstæve havde Anna også meget stor 
succes, men når vi taler om procenter til denne 
artikel, var Anna’s problem, at hun altid fødte 
meget store kuld hvalpe. Anna havde 4 kuld 
hvalpe, som ialt indeholdte 40 hvalpe, altså et 
gennemsnit på 10 hvalpe pr. kuld. Af disse 40 
hvalpe blev de 5 FTCh, hvilket giver, at 13% af 
hendes hvalpe blev FTCh.
Det der udemærker Anna yderligere var, at 
hendes 5 FTCh blev lavet med 3 forskellige 
hanner som fædre, hvilket kun understreger 

Anna’s avlsegenskaber.
De 5 FTCh var:
FTCh Buccleuch Amber (far: FTCh Moonreed 
Flush)
FTCh Buccleuch Isla (far: FTCh Craighaar 
Boris)
FTCh Buccleuch Ivy of Whitehope (far: Craig-
haar Boris)
FTCh Buccleuch Onyx (far: FTCh Maesyronen 
Markettrader)
DK FTCh Buccleuch Ophelia af Nykilde (far: 
FTCh Maesyronen Markettrader).

David Lisett selv førte henholdsvis Isla og 
Onyx til championat, mens Amber, Ivy og 
Ophelia blev ført af andre.
For os danskere er det mest interessant med 
Ophelia, for hun blev importeret her til 
Danmark, da hun var ca. 1 år gammel af Jens 
Olsen, Kennel Nykilde. Jens førte efterfølgende 
Ophelia til DK FTCh. og hun blev samtidig 
stammor til Jens’s opdræt på Kennel Nykilde.

Annas tendens til at avle antalsmæssigt store 
kuld hvalpe, har hun i øvrigt giver videre til 
sin børn, fordi samtlige hendes championbørn 
avler også meget store kuld.
Af Annas børn har Ivy og Onyx yderligere 
formået at avle championbørn, så linien efter 
Anna, vil bestemt blive bevaret.

Anna havde selv en 
fantastisk 

markprøvekarriere, 
selvfølgelig ført af 

David Lisett. 
Hun blev FTCh 

allerede 2 år 
gammel og kunne 

efterfølgende 
konkurrere blandt 

de aller bedste til hun 
var 8 år gammel, 

hvor hun sluttede sin 
markprøvekarriere 
med et bestået på 
Engelsk Spaniel 

Championship 2009 


