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   Det engelske Retrievermesterskab 2014 

Af  Mette Voigt 

 

 

T he Championship blev i år afholdt 

på Windsor Castle fra d. 1. dec. til d. 3. 

dec. 2014.  

56 ekvipager havde kvalificeret sig til 

dette års mesterskab. 

 

Windsor Castle ligger i Berkshire vest 

for London. Windsor er oprindeligt et 

borganlæg fra 1070 med mange om- og 

tilbygninger op gennem tiden. Windsor 

brændte i 1992 - dog genopbygget og 

huser nogle af de kostbareste 

kunstsamlinger i verden af bl.a. 

Leonardo da Vinci. Men det er jo en helt 

anden snak! 

 

Terrænet omkring Windsor er et typisk 

engelsk herregårdslandskab med flere 

anlagte områder med bl.a. raps, roer, 

efterafgrøder af forskellig art etc. alle 

egnet til afprøvning af hundene. 

Det er altid en helt speciel oplevelse, når 

IGL afholdes på royal grund, da der ofte 

er kongeligt besøg, og pokalen 

overrækkes også slutligt af dronningen.  

I år var ingen undtagelse! 

 
Dommere i år var: 

 

Mr. Keith Bedford. 

Keith har trænet og ført hunde i over 25 

år. Keith har bl.a. ført sin nyeste FTCH 

Kayteens Cruise på IGL de 2 sidste år på 

Cawdor og i Lauder. Han blev Panel A 

dommer i 2008. 

 

 

 

 

 

Mr. Jamie Bettinson. 

Mange kender Jamie og hans far Mark, 

som flere gange har været i DK for at 

afholde træningsseminarer, og Jamie 

har dømt prøver rundt om i Europa. 

Jamie har til dato lavet 3 FTCH. Ved 

siden af sit aktive trænings- og prøveliv, 

driver Jamie en hundekennel sammen 

med sin familie. 

Mr. Ian Openshaw. 

Dette navn taler næsten for sig selv. Har 

til dato lavet over 100 FTCH heraf 11  

labradors. Af disse kan man finde mange 

i vore hundes stamtavler bl.a. FTCH 

Munro Tess, FTCH Tibea Tosh og FTCH 

Palgrave Quinn, for bare at nævne nogle 

stykker. Det er 2. gang Ian dømmer IGL 

Retriever mesterskabet. 

 

Mr. John Stubbs. 

På Windsor er John på “hjemmebane”.  

John er pensioneret Headkeeper fra 

Windsor, så han kender hver en afkrog 

og vildtets adfærd på stedet. John har 

dømt flere prøver og mesterskaber i 

Europa heraf også i DK. Det er 3. gang 

han dømmer det engelske mesterskab! 

Foto:  Kim Sørensen 
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Første dag startede i et let kuperet 

herregårdslandskab med en 200-300m 

bred kæde med deltagere, fotografer, 

officials etc. Derefter fortsatte prøven 

videre i en efterafgrøde flere steder 1 

meter høj, så det var nærmest umuligt 

for hundene at markere - her var det i 

den grad dirigerbarhed og ikke 

markeringsevnen, som blev testet!  

The guns på dagen var Gamekeepere fra 

Windsor og Balmoral i Skotland. All 

handpicked for the occation, og 

hvilken fantastisk skydning - en 

oplevelse i sig selv! Der blev skudt harer, 

ænder, fasaner og agerhøns (Redlegs), så 

det var en meget varieret dag både i 

terrænet, men også vildtarter. Alt 

nedlagt på allerfornemste vis.  

37 hunde havde gennemført 1. dag og 

var nu videre til 2. dagen. 

 

Anden dagen foregik hovedsagligt i raps 

og efterafgrøde. Agerhøns var den 

primære vildtart på 2. dagen, og da 

dagen bød på stiv kuling, regn og kulde, 

var det nærmest små torpedoer, som 

skytterne skulle forsøge at nedlægge. 

Skydningen var ikke i top, og der var en 

del anskydninger, som desværre ikke 

blev fundet, hvilket også eleminerede    

 

 

mange hunde, heriblandt mange af                  

favoritterne. Her blev hundenes 

vildtfindende egenskaber virkelig sat på 

prøve, og ikke kun hundenes 

dirigerbarhed eller førerens evne til at 

finde/markere vildt kunne gøre det! 

15 hunde “slap” igennem 2. dagen. 

 

Sidste dag, finaledagen, startede i det 

terræn, hvor første dag sluttede. 15 

meget spændte finalister havde en lang 

finaledag foran sig! Vejret var godt, og vi 

blev placeret på en bakke, men desværre 

var det på stor afstand fra kæden, så de 

med kikkerter var heldigere stillet end 

andre. 

Igen superskydning fra flere af skytterne 

fra 1.dagen, og vildtarterne var her mest 

fasan og agerhøns (redlegs). 

9 hunde gennemførte 3. dagen.  

 

Resultatet for IGL 2014 blev: 

 

Winner: 

FTCH Saxaphone Brown Ale of 

Lincswold / Richard King 
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2nd:  

FTCH Waterford Hallmark / Sean 

McGrath  

3rd: 

Flypatch Alpha / Tim Brain  

4th: 

FTCH Rimrock Hurricane / Andy          

Latham 

Diploma of Merit til 5 hunde: 

Hightowngreen Diamond Joe of 

Findpoint / Terry Prentice 

FTCH Jobeshill Ragnar of Fly-

patch / Alan Rees  

Denbrig Ace of Spades / Billy 

Steel Snr 

FTCH Levenghyl Malusi / Kirsty 

Cousins 

FTCH Lockthorn Tara / Daniel 

Marx 

Første og sidste dag var med besøg af 

Dronning Elisabeth, som begge dage gik 

med i kæden. Imponerende af en dame 

på over 80 år. Ligeledes overrakte hun 

pokaler til de placerede, hvilket er en  

kæmpe oplevelse for dem, men i den 

grad også for os andre - royalist eller ej!  

 

I år var den gennemgående oplevelse 

blandt publikum desværre, at 

udsigtsforholdene var ringe, og flere 

situationer var umulige at følge. Det er 

selvfølgelig meget ærgerligt, for når der 

er kommet folk langvejs fra for at 

overvære “verdensmesterskabet”, så må 

man forvente, at der både er taget højde 

for netop udsigtsforhold, og at så stort et  

hundeevent er publikumsvenligt, - uden  

 

dog at måtte gå på kompromis med 

afprøvning af hundene, da det trods alt 

er det, det hele drejer sig om. Desværre 

var det ikke helt tilfældet i år, men det 

skal ikke afskrække!! Det er en kæmpe 

oplevelse HVER gang, bare det at mærke 

stemningen og det at møde de samme 

folk år efter år gør det hele specielt.  

Flere og flere tager til UK for at 

overvære Field-Trials Novice og Open 

stakes, da der her er mulighed for at 

komme tæt på, og indimellem får man 

lov til at gå med i kæden. Så vil man 

opleve det engelske prøvesystem på 

allertætteste hold, det er at foretrække. 

Det at tage til UK for at overvære IGL er 

meget for stemningen skyld, - det at 

møde folk, man kun ser denne ene gang 

om året – men mest af alt, for at spotte 

eventuelle nye avlshunde!! 

 

Næste års mesterskab foregår i Skotland 

nærmere bestemt The Quensberry 

Estate-Drumlanrig fra d. 30. nov. til d. 2. 

dec. 2015 med venligste invitation af The 

Duke of Buccleuch. 

 


