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Ser man på internettet under hjemmesiden: 
www: cockerspanieldatabase.info og slår 
Maesydderwen Scimitar op vil man se, at de 
beregner hans indavlsprocent til hele 32%. Ser 
man tilsvarende på Den Engelske Kennel Klub 
database bliver det her oplyst, at Scimitar har 
en indavlsprocent på 26,2%. Forskellen ligger 
i, at Cocker Spaniel databasen medtager flere 
generationer i beregningen end Den Engelske 
Kennel Klub.
De såkaldte eksperter anbefaler, at man holder 
sig under 10% i indavlsprocent, når man laver 
et kuld hvalpe.
Nu afhænger det hele selvfølgelig af, hvad den 
enkelte opdrætter har af mål når han/hun laver 
et kuld hvalpe. Hvis målet er lave indavlspro-
center er anbefalingen selvfølgelig fin, men 
hvis målet er ”at bevare og forbedre hundens 
jagtlige egenskaber” så viser al erfaring, at man 
skal linieavle, og hvis man linieavler - altså 
parrer en han og en tæve med hinanden, som 
har beslægtede forfædre i de første 3 generatio-
ner - ja så bliver det svært at holde sig under en 
indavlsprocent på 10%. Linieavl vil helt sikkert 
bevirke, at procenter ryger op i nærheden eller 
omkring de 20%. 

Alle hundeejere har hørt om ordet indavl, og 
det bruges normalt hvis en hunderace har pro-
blemer af en eller anden karakter - typisk hører 
man altid: ”Det er også fordi de er indavlet”. 
Jeg tror der er meget få som har sat sig ind i, 
hvad indavl faktisk er - de fleste mener bare, at 
det er noget rigtig skidt og samtidig årsagen til 
alle ulykker. Indavl er, når man parrer 2 hunde 

med hinanden som er meget nært beslægtet. 
F.eks. mor og søn, far og datter, ja det kan vel 
kaldes indavl, når man parrer 2 hunde med 
hinanden som er tættere beslægtet end fæt-
ter-kusine stadiet.

Når man bliver far til 
230 kuld hvalpe 

fordelt på ialt 
1107 hvalpe, ville det, 

hvis Scimitar 
indeholdte problemer, 
været afsløret for lang 
tid siden gennem hans 
hvalpe, men netop det 

modsatte har været 
tilfældet

Det kan absolut heller ikke udelukkes, at indavl 
kan være roden til meget ondt, især hvis man 
indavle på svage eller dårlige individer, for de 
vil så få fordoblet alle deres dårlige egenskaber.
Man kan også sige, at netop indavl fortæller 

rigtig meget om de enkelte avlsdyrs svagheder, 
netop fordi egenskaberne bliver fordoblet hos 
afkommet. Modsat hvis de enkelte avlsdyr har 
sunde og super egenskaber vil dette jo også 
blive fordoblet, og her går indavlen så over i at 
blive positiv i stedet.
At indavl i nogle tilfælde også kan være positivt 
er netop Maesydderwen Scimitar et glimren-
de eksempel på, fordi hans mange succesrige 
afkom, netop har bevist, at de er gennemsunde 
både mentalt og fysisk. 
Når man bliver far til 230 kuld hvalpe fordelt 
på ialt 1107 hvalpe, ville det, hvis Scimitar 
indeholdte problemer, været afsløret for lang 
tid siden gennem hans hvalpe, men netop det 
modsatte har været tilfældet.
Scimitar har avlet fremragende og hans hvalpe 
udemærker sig ved, at have en masse fart og 
stil, være hårdtgående i alt slags terræn og 
samtidig med er de ukomplicerede at træne. 
Derudover er Scimitar kendt for at avle lækre 
typer Cockere, små hunde med rigtig meget 
personlighed. For ca. 10 år siden, gik der et 
rygte om, at Scimitar avlede hvalpe med lyd. 
Dette er senere vist sig at være en skrøne, fordi 
Scimitar ikke har avlet mere lyd end så mange 
andre Cockerhanner, som er blevet brugt 
massivt i avlen.

Maesydderwen Scimitar blev født den 7. 
november 2000 hos Peter Jones, som ejer den 
verdensberømte kennel Maesydderwen, som er 
beliggende i Wales.
Scimitar eller ”Skipper” som han blev kaldt, er 
efter Championshipvinder FTCh Larford Ca-
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teran og FTCh Wernffrwd Kathleen. Cateran 
og Kathleen har samme far (FTCh Maesyd-
derwen Kestrel) ligesom begges moderlinier 
også er tæt beslægtede, så Scimitar er meget 
tæt avlet.
Imidlertid må Peter Jones have haft et rigtig 
godt kendskab til både Scimitars far og moder-
linie for ellers havde det istedet for en succes, 
været noget rigtig skidt, at gå så tæt.

Peter beskriver selv 
Skipper som en lille 

hanhund, meget hurtig 
og smart og samtidig 
var han frygtløs i alle 
typer af terræner. En 
af Skippers helt store 

forcer var 
hans stamina 

(udholdenhed) og 
hans pragtfulde 
temperament. 

Peter beskriver selv Skipper som en lille 
hanhund, meget hurtig og smart og samtidig 
var han frygtløs i alle typer af terræner. En af 
Skippers helt store forcer var hans stamina (ud-
holdenhed) og hans pragtfulde temperament. 
Peter fortæller selv, at Skipper er den bedste 
hanhund han nogensinde har trænet og ført 
på markprøver, og disse ord siger ikke så lidt, 
fordi Peter faktisk har trænet og ført hele 25 
Cockere frem til FTCh, hvoraf de 8 har været 
hanhunde.
Peter fortæller endvidere, at allerede da Skipper 
var 10 måneder gammel, var han helt sikker på, 
at Skipper ville blive champion ret hurtigt. Det 
viste sig også straks, at Skipper var et kæmpe 
talent, for på hans 2 første markprøver (en 
åben klasse og en vinderklasse) vandt han ”on 
ice” - dvs uden run-off.
På Skippers 3 markprøver, blev han ”kun” 2. 
vinder, og dette fordi han manglede fugl i det 
ene at hans 2 slip. Herefter vandt han meget 
hurtigt endnu en vinderklasse, og kunne allere-
de 2 år gammel kalde sig FTCh.
Samme år deltog Skipper på Cocker Champi-
onship, som det år blev afholdt i et meget åbent 
terræn, hvilke i lige var til fordel for Skipper. 
Han endte med et bestået på dette champions-
hip.
Herefter blev Skipper trukket tilbage fra mark-
prøver, for udelukkende at blive brugt som 
jagthund, og så selvfølgelig avlshund.

Skipper blev far til sit første kuld hvalpe den 7. 
april 2002 og hans lange og meget succesrige 
avlskarriere sluttede først den 26. marts 2013, 
da det sidste kuld hvalpe efter ham blev født. 

17 afkom efter Scimitar er blevet FTCh.

FTCh Timsgarry Simpson (mor FTCh Timsgarry Kelly)

FTCh Rowston Rachel (mor FTCh Rowston Rosy)

FTCh Wetlands Holly (mor FTCh Maesydderwen Smarty)

FTCh Maesydderwen Spartan (mor FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Rowston Sahara (mor Rowston Soot)

FTCh Rowston Serena (mor Rowston Soot)

FTCh Maesydderwen Sarong (mor Maesydderwen Smile)

FTCh Maesydderwen  Secret (mor FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Maesydderwen Sizzle (mor FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Bryncerdin Awenna (mor Eglwyswrw Eternity)

FTCh Wernffrwd Mai (mor Wernffrwd Blodwen)

FTCh Kiltonbeck Katabatic (mor FTCh Kiltonbeck Pixy)

FTCh Maesydderwen Saucey (mor FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Maesydderwen Snoopy (mor FTCh Priorsmeadow Dancer)

FTCh Ffynonlas Ebony of Omachie (mor Heolybwlch Pippin)

FTCh Misselchalke Frantic (mor FTCh Tudorbrior Moonstar)

FTCh Tudorbriar Sunweaver  (mor Bishwell Bobbin)

“Skipper” havde selv en kort men fremragende markprøvekarriere, men det er først og fremmest som 
avlshund han har sat sig uslettelige spor i Cockeravlen, hvor han er blandt de 2 bedst avlende han-
hunde nogensinde. At hans gennemslagskraft er enorm kan også ses på hans afkoms avlssucces.
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FTCh Timsgarry Simpson
FTCh Maesydderwen Saucey

FTCh Maesydderwen Snoopy

FTCh Maesydderwen Sizzle

FTCh Maesydderwen Sarong

FTCh Rowston Serena

FTCh Rowston Rachel

FTCh Maesydderwen Spartan

FTCh Rowston Sahara

Hans avlskarriere strakte sig altså over 11 år 
hvor han ialt blev far til 230 kuld hvalpe fordelt 
på 1107 hvalpe. Lidt hurtig hovedregning viser, 
at Skipper i gennemsnit havde ca. 21 parringer 
årligt - så sandelig en travl herre. 
Det viste sig meget hurtigt, at Skipper var en 
hanhund som slog meget kraftigt igennem i 
avlen - dette skyldes nok først og fremmest, at 
han selv var meget tæt avlet. Skipper blev far 
til ialt 17 FTCh, og dette antal overgåes kun 
af FTCh Danderw Druid, som blev far til 20 
FTCh., men Druid havde også ca. 30 parringer 
flere end Skipper.

På forrige side, kan du se navnene på Skippers 
17 championafkom.

Især Skippers parringer med supertæven FTCh 
Priorsmeadow Dancer var meget succesrige 
og herfra kom der 5 FTCh. Ellers formåede 
Skipper, at lave championafkom på hele 12 
forskellige tæve.
Rent type- og arbejdsmæssigt lignede Skippers 
afkom meget ham selv, lave, hurtige og smarte, 
som var villige til at arbejde i alt slags terræn. 
Bemærkelsesværdigt  er det, at disse 17 cham-
pionafkom blev ført af mange forskellige men-
nesker, hvilket fortæller om dresserbarheden 
hos Skippers hvalpe - det var altså ikke kun få 
professionelle trænere, der kunne få noget ud 
af hans hvalpe, men også flere nybegyndere 
kunne gøre sig gældende med deres ”Scimitar 
hvalp”.

Skipper blev meget 
hurtigt en 

dominerende avlshan 
i England, og på 3 

Cocker Championships 
i træk (2009-2010-
2011) var han den 

hanhund, som 
havde flest afkom 
kvalificerede. Man 

skal her tænke på, at 
det kræver en 1. vinder 
i vinderklassen for at 

kvalificere til 
championshippet.

Skipper blev meget hurtigt en dominerende 
avlshan i England, og på 3 Cocker Champi-
onships i træk (2009-2010-2011) var han den 
hanhund, som havde flest afkom kvalificere-
de. Man skal her tænke på, at det kræver en 
1. vinder i vinderklassen for at kvalificere til 
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championshippet. 
Mærkelig nok har et direkte afkom efter Skip-
per aldrig vundet Cocker Championship, 2 af 
dem er dog blevet 2. vinder.
Det viste sig dog, at Skipper slog så meget 
igennem i avlen, at hans gener blev givet videre 
til mere end 1. generation, og tager vi indenfor 
de sidste 10 år, så har 4 af Skippers børnebørn 
vundet Engelsk Cocker Championship.
En datter efter Skipper, Flora Spredabel, som 
ikke selv blev FTCh, viste sig dog at blive 
en fremragende avlstæve, og hun er mor til 
Cocker Championship vinder både i 2010 
(FTCh Moelfamau Mini) og i 2014 (FTCh 
Moelfamau Griffon).

Det viste sig dog, at 
Skipper slog så meget 
igennem i avlen, at 

hans gener blev givet 
videre til mere end 1. 

generation, og tager vi 
indenfor de sidste 10 

år, så har 4 af Skippers 
børnebørn vundet 

Engelsk Cocker 
Championship.

Netop det, at Skipper slog igennem i mere end 
1 generation, har især vist sig ved, at mange 
af hans afkom, som igen har vist sig at avle 
fremragende.
Hanhunden FTCh Timsgarry Simpson blev 
således far til 5 FTCh, hvoraf den ene, FTCh 
Randalyn Black Jazz, vandt Cocker Champi-
onship 2009), og Jazz har igen vist sig at avle 
fremragende.
Hvis vi f.eks. tager Cockerchampionship vinder 
2017, FTCh Byrbwll Dotty, så er hendes mor 
en tæve som hedder Maesydderwen Sialc - 
også en datter efter Skipper.
En anden championdatter efter Skipper, FTCh 
Rowston Serena har også vist sig at avle frem-
ragende og hun er d.d. mor til 2 champions, 
FTCh Rowston Snooty og ikke mindst en af 
vore dages mest populære og succesrige avls-
hanner FTCh Rowston Spikey Aderyngi.
Endnu en datter efter Skipper, FTCh Rowston 
Rachel og også blevet mor til en af vore dages 
mest populære hanhunde, FTCh Rowston 
Samson.
FTCh Maesydderwen Sizzle har ligeledes vist 
sig af være en yderst succesrig avlstæve, idet 
hun er mor  til FTCh Tembokali Ele og FTCh 
Tembokali Selous. Sidstnævnte er i dag en af de 
mest populære avlshanner hos Will Clulee.

Skippersønnen, FTCh Maesydderwen Spartan 
har ligeledes vist sig, at være en utrolig popu-

Indenfor de sidste 10 år er 
Engelsk Cocker Championship vundet

4 gange af børnebørn efter Scimitar

2009: FTCh Randalyn Black Jazz (FTCh Timsgarry Simpson -  Randalyn Olga)

2010: FTCh Moelfamau Mini (FTCh Argyll Warrior - Flora Spredabel)

2013: FTCh Moelfamau Griffon (FTCh Argyll Warrior - Flora Spredabel)

2017: FTCh Byrbwll Dotty (FTCh Wetlands Abe - Maesydderwen Sialc)

FTCh Maesydderwen Secret FTCh Misselchalke Frantic

FTCh Ffynonlas Ebony of Omachie

Superavlstæven Flora Spredabel, datter af 
Scimitar og mor til 2 Championshipvindere.

lær avlshan, som også har været succesrig og 
rækken af eftertragtede børn efter Skipper kan 
nærmest virke uendelig, og der er slet ingen 
tvivl om, at vi de kommende år vil se endnu 
flere børnebørn efter Skipper som vil gå til tops 
på de engelske markprøver.
Bl.a. ”Skippersønnen” FTCh Misselchalke 
Frantic er blevet brugt meget de senere år og de 
2 tæver FTCh Maesydderwen Saucey og FTCh 
Maesydderwen Snoopy har også meget lovende 
afkom undervejs, som helt sikkert vil gøre sig 
gældende i de kommende sæsoner.

Skipper døde selv i 2015, 14 år gammel,-
men Cockerverdenen vil stadig mærke hans 
tilstedeværelse i mange år fremover, fordi hans 
børn og børnebørn og sikkert også oldebørn 
vil få meget stor indflydelse på resultaterne på 
markprøverne ligesom rigtig mange jægere, 
ikke kun i England, vil nyde godt at af have 
jagthunde hvor Skippers blodlinier stadig 
flyder, hvilket sikre, en jagtmæssigt rigtig høj 
kvalitet.


