Portræt af årets
mest vindende
markprøvehund
DK.F.T.Ch. DKTM Clonbara Smiler af Roseﬁeld
(Jason) blev årets mest vindende markprøvehund
2008. efter 2 x 1. vinder og 1 x 2. vinder vandt han
vandrepokalen foran DK.F.T.Ch. Highﬁeld Falcon,
som har opnået 20 point.
Jason er ejet, trænet og ført af Michael Rosenlund,
kennel Roseﬁeld, og han blev allerede som hvalp
importeret fra Irland.

Afstamning

Der blev på forhånd stillet store forventninger til
Jason, idet hans stamtavle indeholder noget af det
bedste blod man kan opdrive. Hans far er F.T.Ch.
Baldonian Baron of Craighorn, som er ejet og ført af
den kendte Retrievermand Tom Smith. Baron blev
med Tom, som fører, 3. vinder på The IGL Retriever
Championship i 1997.
Jason mor, IR.F.T.Ch. Darrinton Tillie, er umiddelbart ikke er så kendt her i Danmark, men er dog en
kendt tæve i Irland idet hun her er blevet F.T.Ch. og
samtidig vandt hun Det Irske Retriever Championship i 1998.
Længere bagud i Jason stamtavle ﬁnder man næsten
udelukkende kendte Irske og Engelske tophunde
som også er at ﬁnde i ﬂere andre danskejede importer fra de britiske øer.
I forbindelse med omtale af Jasons blodlinier er
det også værd at bemærke, at en kuldbror til Jason,
F.T.Ch. Clonbara Apache of Leadburn, har opnået
stor succes i England. Han er således F.T.Ch. og ført
og ejet af den kendte Retrievermand Billy Steel senior, kennel Leadburn. Ligeledes er Apache brugt
en del i avlen i England, hvor ﬂere af hans afkom
allerede har gjort sig gældende “over there”.

Resultater

Som tidligere nævnt, blev Jason allerede importeret
her til landet som hvalp, og det skulle rimelig hurtigt vise sig, at han levede op til de forventninger
man havde til ham p.g.a. af hans fremragende afstamning.
Første gang, at den bredere offentlighed blev op20

mærksom på Jason, var ved RJK’s unghundemesterskab i 2003, hvor han, på trods af, at han kun var
14 måneder gammel, opnåede en udemærkelse.
Herefter var det først og fremmest på Test man så
Jason, og han opnåede meget hurtigt kvaliﬁkation
til vinderklassen.
På Tests har Jason gjort det strålende, og i vinderklassen har han ialt opnået 3 x 1. vinder, 1 x 2. vinder, 1 x 4. vinder samt 2 x udmærkelse. Resultater
som hurtigt betød, at Jason kunne smykke sig med
sin første titel, nemlig Dansk Test Mester.
På markprøver har Jason ligeledes sat sig markante
spor, idet hans samlede resultat her er 4 x 1. vinder,
2 x 2. vinder, 2 x 3. vinder og 2 x udmærkelse. Resultater som også her har betydet en championatstitel
nemlig som Dansk Field Trial Champion.
Jason ofﬁcielle navn er herefter DK.TM, DK.F.T.Ch.
Clonbara Smiler af Roseﬁeld.
I Jason’s markprøvekarriere er vi ﬂere der har lært
ham at kende, som lidt af en “alt eller intet hund”.
De dage hvor det kører for ham, er han nærmest
uslåelig, og han kan lave den ene spektakulære apportering efter den anden, men de dage eller enkeltsituationer, hvor koncentrationen ikke er helt i
top, kan han udgå med et ordentligt brag.
På de dage hvor Jason rammer niveauet, har han
den særlige egenskab, at han kan få svære apporteringer til at se super nemme ud, og umiddelbart lette
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apporteringer, til at se spændende og spektakulærer
ud. I øvrigt en egenskab som er kendetegnet for
mange tophunde både i Danmark og England.

Avlshund

Jeg husker selv en vinderklasse markprøve på Pandebjerg Gods, jeg dømte i 2007, hvor Jason hele dagen gik fantastisk, og lige meget hvilke opgaver han
blev budt, løste han dem med den største selvfølgelighed, og han havde ﬂere spektakulære eyewipes
af sine konkurrenter. Som dagen skred frem, var der
ingen tvivl blandt vi dommere, Jason førte prøven
soleklart, og var milevidt foran de andre hunde. Vi
manglede faktisk kun en såt, hvor vi ville give hver
af de resterende 4 hunde en apportering hver.
En lille trampejagt i en skov med god bundvegetation. En kok bliver skudt, og falder dødskudt skråt
fremme til venstre foran kæden. Apporteringen så
umiddelbart enkel ud, måske bortset fra lidt terrænskift, og det, at fuglen samtidig var faldet bag nogle
kvasdynger hvilket betød, at hunde og førere ikke
kunne se fuglens nedfaldssted. Vi dommere valgte
selvfølgelig at sende hundene i nummerrækkefølge,
og da de 3 første hunde havde forsøgt sig uden held,
blev det til sidst Jason’s tur, og vi dommere var fuldstændig overbeviste om, at nu ville Jason understrege sin suverænitet, og løbe ud og bringe fuglen.
Det mærkelige og underfundige skete desværre, for
heller ikke Jason kunne ﬁnde fuglen, og vi dommere kunne gå frem og samle fuglen op, og derved
eyewipe de sidste hunde på prøven, incl. Jason.

Uden at have egentlig dokumentation for min
påstand, er det mit klare indtryk, at Jason gennem
de sidste par år, har været den mest benyttede avlshan i RJK regi, og det bliver interessant at se, om han
også her vil fortsætte sin succesrige karriere. Det er
endnu for tidligt at bedømme Jason’s avlsegenskaber, idet ﬂertallet af hans børn, endnu er så unge, at
det er meget begrænset, hvor mange af dem som er
ført på markprøver, men der kan ikke herske nogen
tvivl om, at vi de kommende år, vil se mange Jasonbørn på klubbens tests og markprøver, og mon ikke,
vi også vil se ﬂere af dem blandt vinderne. Jasons
egen stamtavle, og de egenskaber han har vist betyder forhåbentlig, at han giver sine egenskaber videre til sit afkom.

Fra nu af vil Jason nyde sit otium som “kun” jagthund og bestemt også som avlshund.

Dette var en yderst mærkelig oplevelse, for Jason
havde gået eminent hele dagen, og det virkede faktisk som om, at Jason havde en af de dage, hvor intet kunne gå galt, men det gjorde det altså, og situationen viser kun, at koncentrationen skal kunne
holde en hel dag, hvis man vil helt til tops. Situationen er ligeledes en understregning af et gammelt
ordsprog blandt markprøvefolk, der siger, at man
aldrig er bedre end ens sidste apportering.
Situationen er ligeledes meget betegnende for disse
“alt eller intet hunde”.
At Jason heldigvis har haft mange “alt-dage” bevidnes af hans mange andre ﬂotte resultatet.
Michael Rosenlund (ejer og fører af Jason), havde
inden markprøvesæsonen 2008, besluttet, at denne
skulle være Jasons sidste som markprøvehund, og
man kan vel ikke forestille sig en bedre afslutning
end den Jason har lavet her i 2008. 2 x 1. vinder og 1
x 2. vinder, og det skal i den forbindelse nævnes, at
på den prøve hvor Jason opnåede sin 2. vinder, var
han eneste præmierede hund, og dermed også, på
denne prøve, dagens bedste hund.
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