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Trooper Tam af Lochmuir blev født den 15. maj 1992 i Skotland. Han 
var opdrættet af Mr. S. Buglass og var efter F.T.Ch. Symington 
Clarerone of Leadburn og Mugdrum Heroine. 
 
Allerede fra fødslen viste det sig, at Trooper Tam var en ”ener”, 
idet han var den eneste hvalp i kuldet, og allerede som 8 ugers hvalp 
blev han solgt til Tom Boyd. Tom Boyd var udover at være skytte på 
Balbirnie Estate i Skoland, også ivrig markprøvedeltager og opdrætter 
under kennelnavnet Lochmuir. 
 
Trooper Tam blev derfor også trænet og ført på markprøver, og i en 
alder af 4 år opnåede han at blive F.T.Ch. på de britiske øer. 
Desuden kvalificerede han sig, og deltog på Championshippet i 1995 og 
1996. 
 
I slutningen af maj 1997 var Jesper (Dellgren) og jeg på vej til 
Skotland for at hente nogle hvalpe hos young Billy (Steel). Vi skulle 
flyve ved middagstid til Standstead og videre i lejet bil til Glasgow 
området. 
 
Ved 10-tiden ringede Jesper og sagde, at jeg godt kunne tage den 
store pung med, da han havde hørt, at der var en F.T.Ch. til salg i 
Skotland. Jeg var straks fyr og flame og skyndte mig at veksle lidt 
mere end beregnet til hvalpene (det var før jeg fik plastickort). 
 
Da vi ankom til England kørte vi straks nordpå til Billy, hvor vi så 
hvalpene som var meget ens. Billy skulle selv beholde 2 tæver fra 
kuldet. Den ene er i dag i Danmark som avlstæve, den anden trænede og 
førte Billy selv til F.T.Ch. og han deltog på The Retriever 
Championship med hende. Vore hanner blev senere gode jagthunde her I 
Danmark. 
 
Moderen til hvalpene hed F.T.Ch. Kenue Cedar og faderen F.T.Ch. 
Trooper Tam of Lochmuir. Trooper Tam tilhørte Tom Boyd som boede i 
Edingburgh området. Næste dag kørte vi til Balbirnie Estate for at 
snakke med Tom om evt. køb af Trooper Tam. Vi fik en god snak og det 
var korrekt, at "TAM" var til salg, men vi fik ham desværre ikke at 
se fordi han var udstationeret som avlshan hos Ian Openshaw.  
 
Jesper og jeg besluttede derfor, at vi på vejen tilbage til 
Standstead ville besøge Ian Openshaw for at se lidt nærmere på 
Trooper Tam. 
 
På vej ned til Ian, nåede vi lige at besøge David Benson. Vi så hans 
hunde, specielt F.T.Ch. 
Pocklea Tide of Middlegate plus et par unghunde som han havde 
opdrættet. Han fortalte os, at disse unghunde var efter en Skotsk 
F.T.Ch. der hed Trooper Tam (vi sagde bare ok) 
 
Vi nåede også ind og besøge Kennel Drakeshead og så John Halsteads 
berømte hunde. Vi tog selvfølgelig nogle fotos, og fortalte om vor 
nye klub. Vi så også nogle unghunde og igen var et par af dem efter 
faderen Trooper Tam (Nå tænkte vi) 
 
Endelig nåede vi ned til Ian Openshaw, som vidste hvorfor vi kom. Han 
tog Tam ud og vi var fra første øjekast slet ikke i tvivl. Vi gik 



herefter ind til spisebordet, for at blive enige om købet og 
selvfølgelig prisen. Vi aftalte bl.a. en ny øjenlysning og 
røntgenfoto af albuer som skulle sendes til mig, hvorefter Ian skulle 
sørge for transport til Danmark. 
 
Ian ringede til Tom Boyd og sagde hvad vi var enige om hvorefter jeg 
tog “pundene” frem, og rakte bundtet til Ian, der uden at se eller 
tælle lagde dem i en skuffe. 
 
Samme aften tog vi ud for at spise og vi var samtidig inviteret til 
at overnatte hos Ian og Wendy. Næste morgen kom en tæve til parring 
hos Troop. Ian bad Wendy tage sig af parringen, og da det var 
overstået sagde jeg til Ian, at parringsgebyret vel tilhørte mig da 
jeg jo havde købt Troop dagen før, men nej, sålænge den stod hos ham 
skulle han have gebyret. 
 
Vi fløj hjem senere samme dag og ventede på øjenlysning og albuefotos 
og på, at Troop skulle lande i Kastrup. 
 
Det var ikke planen, at Trooper skulle føres på markprøver her i 
Danmark, men det var svært at lade være. Det viste sig dog hurtigt, 
at man ikke sådan bare lige skifter fører på en 5 års gammel tophan, 
og herefter forventer, at kunne føre ham til tops på markprøver her i 
Danmark. Trooper havde derfor en kort markprøvekarriere her i 
Danmark, men han kvalificerede sig dog, og deltog på 
markprøvemesterskabet i 1997, men herefter overgik han til det 
oprindelige formål, som avlshan og samtidig som en yndet jagthund og 
tro følgesvend for mig. 
 
I starten havde de danske retrieveropdrættere lidt svært ved at 
acceptere Trooper, men efterhånden som hans afkom begyndte at gøre 
sig gældende, blev han mere og mere populær, dog uden på noget 
tidspunkt, at nå et antal af parringer, som kan sammenlignes med 
populærer hanhunde i f.eks. England. 
 
På trods af kvantitativt få hvalpe, har Trooper dog rent kvalitativt 
markeret sig som den måske bedste avlshan vi nogenside har haft i 
Danmark, og hans gennemslagskraft har været helt exceptionel. 
 
Talt op her i maj 2005 har Trooper Tams afkom opnået følgende 
resultater. 
 
3 stk. Britiske F.T.Ch. 
3 stk. Danske F.T.Ch. 
2 stk. Svenske F.T.Ch. 
 
Desuden er Trooper Tam far til:  
Markprøvemesteren 2001, 2002 og 2004 
Årets mest vindende markprøvehund i 2001, 2002 og 2004 
Yderligere 3 hunde som er blevet 1. vinder på markprøve vinderklasse 
samt rigtig mange hunde som har opnået markprøve vinderplaceringer. 
 
Bemærkelsesværdigt er det, at de 8 F.T.Champions, som Trooper Tam er 
far til, er med 8 forskellige mødre/tæver, hvilket kun understreger 
hans enorme gennemslagskraft som avlshund. 
 
Her ud over vil jeg næsten garantere for, at ovennævnte liste vil 
blive udvidet, idet Trooper, helt op til sin død, har parret flere 
tæver, den sidste så sent som i dette forår, hvor han i en alder af 
13 år, blev far til 10 hvalpe.  
 



Man vil derfor også i årene fremover opleve flere Trooper afkom på 
markprøver, og hvis disse rent statistisk følger hans tidligere 
afkoms successer, vil vi opleve flere vindende hunde med Trooper som 
far. 
 
Sammenligner man Troopers avlssucces med nogle af de største 
avlshanner gennem tiderne, skal man bemærke, at hanner som f.eks. 
F.T.Ch. Swinbrook Tan og F.T.Ch. Pocklea Remus (begge er far til 
omkring 15-20 champions på de britiske øer) har haft 5 til 10 gange 
så mange tæver til parring som Trooper Tam, derfor er Trooper Tams 8 
stk. F.T.Ch. noget helt særligt, som ikke kun er enestående her i 
Danmark, men som bestemt også kan måle sig med nogle af de store 
avlshanner i racens hjemland. 
 
Alle som har besøgt mig har oplevet og bemærket Troops ypperlige 
temperament. Hans store venlighed, udstråling og karisma, og den 
enthusiasme hvormed han modtog gæster. Det typiske var, at han 
stillede sig hen foran folk, og præsenterede sig, som om han ville 
sige, hvad kan jeg gøre for Jer, og mon ikke I har en dame med til 
mig. 
 
Jeg husker også sidste år på en andejagt her på Bregentved. De unge 
hunde styrtede rundt i sivene for at finde en and. Trooper lod sig 
dog ikke distrahere af “novicernes” ihærdige søgen, men gik stille og 
roligt en meter ud i sivene hvor han et øjeblik stod stille og 
forsøgte af fange færten, herefter flyttede han sig yderligere ca. ti 
meter hvorefter han gik direkte ud og hentede anden, helt uden at 
bruge unødige kræfter. 
 
Det er derfor ikke uden grund, at jeg havde endog meget svært ved at 
ringe til dyrlægen den 25. maj 2005. På trods af sin høje alder havde 
Trooper Tam været super frisk hele foråret, hvor vi bl.a. havde 
fejret hans 13 års fødselsdag den 15. maj, men formodentlig en lille 
hjerneblødning gjorde telefonopkaldet nødvendigt.  
 
Der vil formodentlig gå lang tid før vi igen, her i Danmark, får en 
avlshan med samme succes og gennemslagskraft, og rent personligt ved 
jeg også godt, at jeg aldrig får en hund igen som F.T.Ch. Trooper Tam 
of Lochmuir. 
 
Æret være hans minde. 
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