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For kun 5 år siden, begyndte Jamie at få 
interesse for jagt gennem nogle venner. I første 
omgang var det eneste Jamie gik op i, duejagt, 
og han brugte stort set hver eneste ledige week-
end, på at sidde i et skjul ved kornmarker, for 
at skyde de duer der kom.
Jamie fandt hurtigt ud af, at han manglede en 
hund til at apportere alle de duer han skød, og 
da han ønskede en lille hund, fandt valget på 
en sort Cockertæve, som han kaldte Bella. 
Bella var uden stamtavle, da  Jamie jo kun hav-
de brug for en apportør til sine duejagter.
Alligevel valgte Jamie, at Bella skulle trænes 
ordentligt, så han begyndte at læse nogle bøger 
og ikke mindst begyndte han at gennemgå in-
ternettet for råd om træning. Samtidig meldte 
han sig, via Facebook, ind i en masse hun-
degrupper og her igennem deltog han i flere 
træningsdage. Fra dette øjeblik blev Jamie vir-
kelig ”bidt” af hundetræningen, og han meldte 

Bella til nogle scurries og uofficielle Working 
Test. At Jamie havde talent for hundetræning, 
viste sig ved, at Bella faktisk vandt flere af disse 
scurries og uofficielle Working Test. Samtidig 
viste Bella sig, at blive en rigtig god jagthund. 
Hun er ikke den mest hårdtgående, men meget 
stabil, og hun er blevet expert i at bringe løbere 
og hun er elsket og anerkendt blandt Jamie 
jagtkammerater.
Da Jamie er konkurrencemenneske, nagede det 
ham, at han ikke kunne deltage på markprøver 
med Bella, grundet hendes manglende stam-
tavle, og det betød, at Jamie begyndte at se efter 
en ny hund.
Jamie vidste meget lidt om stamtavler og af-
stamninger, men han havde læst, at skulle man 
have en hvalp til markprøver, var det nødven-
digt, at forældredyrene havde bevist deres egne 
evne på markprøver.
Jamie gennemgik herefter internettet for hvalpe 

og faldt herefter over et kuld hvalpe med tilpas 
mange FTCh i stamtavlen. Da han ringede op, 
fik han at vide, at der var 1 tæve tilbage i kul-
det. Jamie betalte straks et depositum som re-
servation, og i juli 2015 hentede Jamie Cocker 
tæven Abiann Flawless, som 8 ugers hvalp. 
Jamie valgte straks, at kalde hvalpen ”Jazz”.

Straks fra Jazz var kommet hjem til Jamie, 
begyndte han prægningen af hende, hvor han 
gjorde sit yderste for at få en god kontakt til 
hende, og som han selv udtrykker det, at knytte 
så stærke bånd mellem dem, så det kunne 
holde hele vejen igennem. Jamie og Jazz deltog 
i flere træninger rundt omkring for at give Jazz 
erfaring i forskellige terræntyper og i det hele 
taget, brugte Jamie rigtig mange træningstimer 
på hende.
Den første markprøve som Jamie og Jazz deltog 
på, var en A.V åben klasse, hvor parret endte 
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Sammen med 8 andre danskere var undertegnede så heldig, at overvære Engelsk Cocker Championship her i januar måned 2018. 
Som det også har kunnet læses i disse spalter, vandt tæven Abiann Flawless med sin ejer/fører Jamie Smith, endda ret suverænt. 
Det var bestemt en kæmpe overraskelse, ja måske nærmest en sensation og prøvede man at forhøre sig lidt blandt de andre som 
var på Engelsk Cocker Championship 2018, var det faktisk ingen som rigtig kendte Jamie og Flawless, bortset fra, at parret havde 
været kvalificeret, som debutanter, på Cockerchampionship 2017, hvor de dog ikke blev præmieret.

Min nysgerrighed skulle selvfølgelig styres, så jeg tog “fat om nælden” og henvendte mig direkte til Jamie over Facebook, for at 
få historien om dette lidt mystiske par. Nu da jeg har fået historien bag Jamie og Flawless eller Jazz, som hun kaldes, så vil jeg 
betegne deres championshipsejr som enestående og måske endda historisk, for jeg tror simpelthen ikke, at der i Engelsk Cocker 
Championships 88 årige historie tidligere har været en vinder, som er lige så meget nybegynder, som dette par. Jamie begyndte at 
gå på jagt for kun 5 år siden og selv om Jamie har en 4 årig Cockertæve (uden stamtavle), foruden Jazz, så er Jazz den første hund 
som Jamie har trænet til denne standard - helt skørt det kan lade sig gøre, men nedenstående følger historien bag successen.
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med at blive 2. vinder på trods af parret mang-
lede flush og apportering i 2. slip.
Herefter meldte Jamie Jazz til en Cocker Åben 
klasse, og her vandt parret prøven, og kvalifice-
rede sig herefter til deltagelse i vinderklasse.
Herefter intensiverede Jamie træningen af Jazz 
yderligere, og allerede på deres 3. vinderklasse, 
vandt parret, og kvalificerede sig dermed til 
deltagelse på Engelsk Cocker Championship 
2017.
Jamie var utrolig stolt, for i  både Jamies og Jazz 
debutsæson, havde de formået at kvalificere 
til championshippet efter deltagelse på kun 5 
markprøver.
At træerne ikke gror ind i himmelen, blev 
bevist af, at Jazz og Jamie allerede udgik i 1. slip 
på championshippet da de gik forbi en fugl.

I markprøvesæsonen 2017, havde Jamie kun 
1 mål og det var at gøre Jazz til Field Trial 
Champion. Parret startede på en ren kaninprø-
ve, hvilket var første gang for dem begge, og 
resultatet blev et bestået.
Herefter rejste Jamie og Jazz til Skotland, hvor 
de var tilmeldt 3 markprøver på 1 uge. På den 
første prøve i Skotland, kom Jamies manglende 
erfaring til udtryk ved, han fejlhandlede Jazz 
på en apportering, hvilket betød parret ikke 
kom i præmierækken, og på de 2 næstfølgen-
de prøver i Skotland, røg parret ud på begge 
prøver grundet samme fejl - lyd!
Det havde Jamie ikke været ude for før, men 
Ian Openshaw var heldigvis til stede på prøven, 
og han instruerede nu Jamie i, hvordan han 
skulle føre Jazz, for at undgå lyd.

Jamie vendte herefter tilbage til sit hjem i 
Lincolnshire efter sin noget uheldige uge i 
Skotland, og her fortalte nogle erfarne mark-
prøvefolk, at de ville anbefale, at han holdt op 
med at forfølge sin iver efter championatet, og 
istedet træne Jazz noget mere og herefter ud-
vælge enkelte markprøver i stedet for at forsøge 
at tilmelde en masse.
Jamie fortæller selv, at hans iver for at opnå 
championatet var så stor, at han overhørte de 
gode råd fra erfarne folk, og fortsatte blot med 
at tilmelde Jazz til flere prøver. Hver gang ud-
gik Jamie og Jazz og Jamie blev mere og mere 
desperat samtidig med, at Jazz var ved at ud-
vikle nogle kedelige tendenser på markprøver.
Nærmest som en sidste udvej, valgte Jamie, at 
søge hjælp hos Will Clulee. Will gav herefter 
Jamie en plan over hvordan han skulle træne, 
og samtidig afmeldte Jamie alle de markprøver 
de havde tilmeldt i nærmeste fremtid.
Den næste måned blev der trænet og trænet ud 
fra de råd som Will Clulee havde givet Jamie, 
og da Jamie følte at alt var ok igen, tilmeldte 
han Jazz til Dove Valley Cocker vinderklasse  
den 12. december 2017. Prøven foregik i høj 
sne, men i et ellers godt terræn, og Jazz havde 2 
rigtige gode slip, og endte med at vinde prøven 
efter run-off.
Jamie var nu i den syvende himmel, for Jazz 
var endelig FTCh og samtidig havde hun kva-
lificeret sig til Cocker Championship i januar 
2018, på Sandringham.

På Championshippet gik Jazz fantastisk. I sit 1. 
slip som foregik i bregner havde hun 2 flush og 

Det største øjeblik i Jamie “hundeliv” indtil videre, var da Den Engelske Dronning overrakte ham 
pokalen for sejren på Engelsk Cocker Championship 2018, afholdt på Sandringham.
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2 lange markeringer, hvor Jamie kun behøve-
de at sige ”fetch” 2 gange, så var begge fugle 
hjemme.
På 2. dagen fik Jazz sit 2. slip i et lidt åbent 
terræn, hvor hun virkelig kunne vise sin fart 
og stil og efter et stykke tid selvudløser en fugl, 
som flyver til højre og bliver skudt ned ca. 50 
meter langt ude til højre, og fuglen løb straks 
den ramte jorden. Jamie sendte Jazz, men da 
hun ikke havde haft mulighed for at markere, 
blev Jamie, af dommerne, flyttet længere mod 
højre.  Jamie fortæller selv, at dette var noget af 
det mest nervepirrende han havde været ude 
for. Han var ret sikker på, at hvis han kunne 
dirigere Jazz til fuglens nedfaldssted, ville 
chancerne for at hun hentede fuglen, være 
rimelige store, da Jazz var ekspert i at tage lø-
bere. Modsat viste Jamie også, at hvis hun ikke 
bragte fuglen, ville de ryge ud af præmieræk-
ken. Jamie fik Jazz dirigeret til nedfaldsstedet, 
og i det øjeblik hun ramte punktet, gik hendes 
næste øjeblikkeligt i jorden og hun forsvandt 
længere ud i terrænet. Jamie følte der gik lang 
tid, men rimelig kort tid efter Jazz forsvandt, 
kom hun tilbage med den levende fugl i mun-
den. Jamie og Jazz afsluttede deres 2. slip med 1 
flush og god apportering, og deres champions-
hip var overstået.
Jamies nervøsitet gjorde, at han selv ikke 
rigtig var klar over, hvor godt Jazz havde gået i 
begge sine slip på championshipppet, men det 
begyndte efterhånden at gå op for ham, da flere 
og flere kom hen til ham, og fortalte, at Jazz var 
deres klare vinder af championshippet.

Jamie selv betegner det som sin største oplevel-
se hidtil i sit liv, da han blev udråbt som vinder 
af Engelske Cocker Championship 2018, og fik 
overrakt præmierne af Den Engelske Dronning 
Elisabeth.

FTCh Abiann Flawless (Jazz)
er født den 27. maj 2015, opdrættet af Joanne 
Lawley og er efter FTCh Mallowdale Gun og 
Cynhinfa Immaculate.
Mallowdale Gun er kendt af alle Cocker freaks, 
og er en af de absolut mest populære og succes-
rige avlshanner indenfor de sidste 5-6 år. Gun 
selv er efter hannen FTCh Dardnell Dealer og 
FTCh Bellsmill Jet. Netop Bellsmill Jet går også 
igen på Jazz moderlinie, idet moderen Cynhin-
fa Immaculate er efter superavlshannen FTCh 
Danderw Druid og tæven Mallowdale Winner. 
Mallowdale Winners mor er FTCh Bellsmill 
Jet. Jazz er altså avlet efter en meget kendt og 
succesrig avlsmetode, nemlig linieavl på FTCh 
Bellsmill Jet i 2. og 3. generation.
En meget succesrig avlsopskrift som er blevet 
brugt rigtig mange gange før med flotte resulta-
ter. Som man kan se er Jazz avlet udelukkende 
på Ian Openshaws Mallowdale cockere, på 
trods af at stambogsnavnet Abiann Flawless 
ikke ligefrem fortæller dette.

Selvom Abiann Flawless og Jamie Smith før 
championshippet næsten var totalt ukendte 
begge 2, så er i hvertfald Abiann Flawless 
afstamning bestemt ikke ukendt, den er kun 
en bekræftigelse på, at linieavlen på de rigtige 
hunde giver succes, selv med en nybegynder 
som træner og fører.

Samtidig burde historien om Jamie og Jazz 
også give mange nybegyndere blod på tanden, 
for på trods af flere nederlag undervejs, hvor 
det ind i mellem har virket håbløst, så har det 
været muligt at komme helt til tops med den 
rette vejledning fra de rutinerede og en meget 
ihærdig indsats fra Jamie selv.

Fremtiden er sikret.
Her i maj måned fødte Jazz sit første kuld 
hvalpe. Her nedkom hun med 6 hvalpe og alle 
selvfølgelig afsat på forhånd til markprøvefolk.
At Jamie er nybegynder som opdrætter ses af, 
at faderen til kuldet er hunden som blev nr. 
2 på Championshippet, FTCh Heolybwlch 
Denman. Jamie har selvfølgelig valgt Denman 
fordi han er en fremragende hund, men Jazz 
og Denman har rent stamtavlemæssigt ikke 
så meget med hinanden at gøre, og kuldet må 
derfor betegnes som udavl, og historien viser 
bare, at det er meget sjældent udavl kaster de 
store stjerner fra sig.

I øvrigt har Jamie samtidig fået kennelnavn 
hvilket er: ”Claxbywold”.

Jamie fortæller yderligere, at det er hans 
plan at Jazz skal forsvare sin titel på Engelsk 
Cocker Championship i januar 2019 ligesom 
han har tænkt at tilmelde hende til det første 
Irske Cocker Championship i december 2018. 
Ligeledes vil han ikke udelukke, at han også vil 
tilmelde hende almindelige vinderklasser i den 
kommende sæson.

I øvrigt har Jamie allerede næste hund klar 
til kommende sæson. Hun hedder Rimrock 
Firesprite (Daisy), og hun vil blive tilmeldt de 
første novice (åben kl.) prøver i England. Daisy 
er i øvrigt endnu en understregning af Jamies 
begejstring for Heolybwlch Denman, for han er 
også far til Daisy)

Fremtiden må vise om Jamie også får succes 
med hund nr. 2.

Jazz med hendes første kuld hvalpe født her i maj 2018. Faderen er Heolybwlch Denman.


