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Rocheby kennel 
skapar labradorhistoria

Inom varje hundras finns uppfödare vars avelsarbete fått särskilt stor betydelse för dess utveckling. De 
är personer som vigt sitt liv till hundarna och som med outsinlig energi och oförtröttligt engagemang 
gjort ett stort avtryck i rasens historia. Hos labradoren är Marion och David Hopkinson på Rocheby 
kennel i rasens hemland Storbritannien två sådana personer, som alltjämt i högsta grad är aktiva 
uppfödare och utställare.

Text och foto: Håkan Dahlin

David och Marion med några i 
gänget av hanhundar i augusti 
2014: Silver Suede, Town Cryer, 

Statesman, Toastmaster, All Black, 
Red On Gold och State Occasion.

Det råder ingen tvekan om att Rocheby kennel 

är en av de mest inflytelserika kennlarna i mo-

dern tid. Inte nog med att kenneln har produce-

rat näst intill 20 egna utställningschampions och 

långt över 100 certvinster i Storbritannien och 

otaliga framgångsrika hundar som exporterats 

över hela världen – dess avelshanar har i allra 

högsta grad varit till stor nytta för många andra 

uppfödare och i sin tur producerat ett mångfal-

digt antal champions och utmärkta avelsdjur. 

Blodslinjen har uppenbarligen blandat sig väl 

med andra blodslinjer.

Namnet Rocheby kommer från Roche Ab-

bey, som är en vacker klosterkyrkoruin i Yorkshi-

De legendariska uppfödarna Marion och David Hopkinson 
på Rocheby Kennel i Yorkshire är två varmhjärtade personer 
med enormt engagemang och stor humor.
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re, i grannbyn där Marion bodde (och även där 

paret bor nu). Stenhuset hon bodde i var byggd 

med sten därifrån. När man tänker på Rocheby 

så tänker man gult. Visst har det fötts upp svarta 

individer genom åren, men de är inte många 

och ingen har blivit champion i hemlandet (än). 

Brunt tror jag inte har förekommit alls, även om 

det bruna anlaget vandrar runt i Rocheby.

När jag lärde känna Hopkinsons för drygt 

trettio år sedan i mitten av 1980-talet var Marion 

redan en etablerad labradoruppfödare. Hon 

hade då ganska nyligen träffat sin andre make 

David, och de hade gift sig året innan. De träffa-

des när David kom för att köpa en valp. Marion 

har tidigare även fött upp border collies och är 

auktoriserad exteriördomare på rasen.

På gården i Styrrup finns idag ett 25-tal unga 

och vuxna labradorer tillsammans med några 

welsh ponnys av egen uppfödning (ja; också 

med namnet Rocheby), får, höns och katter. 

Den vackra trädgården med fantastiskt blomster 

sköts till fullo av den passionerade trädgårds-

mästaren David. 

Allt började 1964 när Marion köpte sin första 

labrador, nämligen tiken Kinley Fashion Plate, 

som sällskap till familjen. Innan dess hade hon 

haft en schäfer, men med två små barn tyckte 

hon att en labrador med ett mildare tempera-

ment passade bäst. Kinley var en känd kennel på 

de här tiden och fanns i närheten. Efter ett för-

sök i utställningsringen, där ”Whisper” till famil-

jens stora lycka kom på fjärde plats, växte intres-

set för hundsporten. Därefter kom Kinley Magic 

till familjen, och hon blev stamtiken i Marions 

uppfödning. Första kullen blev med Ch Follyto-

wer Merrybrook Black Stormer. Margot Woolley 

(Follytower) blev en nära vän och mentor för 

Marion under de första åren.

Poolstead Pretentious at Rocheby (Sh Ch 

Poolstead Preferential x Poolstead Precious 

Pearl) var född i juni 1985 och köptes från 

Didi Hepworth (Poolstead). Didi var en kolos-

salt framgångsrik uppfödare som betytt oerhört 

mycket för rasens utveckling. Även Poolstead 

var mest gult. Pretentious blev faktiskt aldrig ut-

Poolstead Pretentious at Rocheby (Sh Ch Poolstead Preferen-
tial x Poolstead Precious Pearl) blev en mycket betydelsefull 
avelshane i början av Rochebys framgång.

Sh Ch Rocheby Acorn (Playmate of Bensondale x Rocheby 
Polished Oak) blev kennelns första champion.

Sh Ch Rocheby Polkadot (Poolstead Pretentious at Rocheby x 
Sh Ch Rocheby Acorn) har det fantastiska rekordet med BIR 
på Crufts tre år i rad.
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ställd utan köptes till David att använda vid prak-

tisk jakt. Marion ville inte ens ha honom – hon 

tyckte ”Watson” var en ful hund! Dock användes 

han på Davids inrådan i avel, och med mycket 

gott resultat visade det sig. Han blev den mest 

framgångsrika avelshanen i Storbritannien 1993 

och 1995. Han var far till antingen en cert- eller 

reservcert-vinnare på Crufts varje år i tio år mel-

lan 1990 och 2000. Vem hade kunnat tro det?! 

Det är ett bra bevis på att man aldrig kan vara 

säker på var man hittar det bästa avelsmateria-

let. Svaret låg naturligtvis i att han trots allt hade 

sina kvaliteter och kom från en mycket stark 

blodslinje. 

Som en anekdot kan undertecknad berätta 

att jag tillsammans med Kristina Johansson 

(Hut’s) importerade hans kullbror Poolstead 

Pretend till Sverige. Dessvärre blev han inte 

friröntgad på höftlederna, så där försvann hans 

tilltänkta avelskarriär. Vi tog även in den svarta 

hanen Briaghadu Craftsman of Rocheby (Sh Ch 

Am Ch Lindall Mastercraft x Follytower Hebe, 

en dotterdotter till Ch Sandylands Mark) som 

blev fullcertad (d.v.s. erhöll de maximala tre cer-

tifikaten) i Sverige.

En svensk uppfödare som tidigt köpte hun-

dar från Marion var Gunilla Andersson (Aros-

cas) med den svarta hanen SE UCh Rocheby 

Jazz Time of Follytower (född 1975 e. Ch Fol-

lytower Merrybrook Black Stormer u. Kinley 

Magic) och den gula tiken Rocheby Sea Witch 

(född 1976 e. Sandylands Newinn Columbus u. 

Rocheby Spring Song som var äldre helsyster 

med Jazz Time).

Kenneln första champion var Sh Ch Rocheby 

Acorn (e. Playmate of Bensondale u. Rocheby 

Polished Oak) som fick sitt viktiga tredje cert 

1988 vid tre års ålder. Då hade Marion varit verk-

sam som uppfödare i tjugo år. Det hade dock 

varit nära med fyra hundar innan som vunnit 

två cert vardera: Sweet Talk of Rocheby (född 

1975), Rocheby Fairy Tale (född 1979), Follyto-

wer Charlotte of Rocheby (född 1981) och Fox-

rush Almond of Rocheby (född 1986).

Acorn blev den stamtik som alla drömmer om. 

Hon parades med Pretentious tre gånger. I den 

första kullen producerades Sh Ch Rocheby Roy-

Rocheby Old Smokey (Rocheby Navy Blue x  Sh Ch Rocheby 
Polkadot) är tveklöst den mest betydelsefulla avelshanen i Ro-
chebys blodslinje.

Sh Ch Rocheby State Occasion (Rocheby Old Smokey x Bram-
bleridge Rave Review of Bridgeford), här vid tio års ålder, är 
far till flera champions i Storbritannien.

Sh Ch Rocheby Statesman (Rocheby Old Smokey x Bramble-
ridge Rave Review of Bridgeford) är i likhet med kullbror 
State Occasion en flitigt använda avelshund.
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al Oak, Sh Ch Rocheby Popcorn (BIR på Crufts 

1992), Am Ch Rocheby Ripling Corn och Roche-

by Cornflower of Amesleagh. Den senare ägdes 

av Moa Persson och Susanne Rehlin (Musical’s) 

och blev fullcertad i Sverige. I den andra kullen 

föddes Ir Ch Rocheby Rolling Stone. I den tredje 

kullen kom Sh Ch Rocheby Whisky Mac och den 

fantastiska Sh Ch Rocheby Polkadot. 

Polkadot blev BIR på Crufts tre år i rad (1996, 

1997 och 1998) – ett helt fantastiskt rekord som 

lär stå sig i all framtid. Hon visades aldrig som 

junior, eftersom hon behövde tid på sig att ut-

vecklas. Polkadot blev därutöver betydelsefull i 

aveln genom sina döttrar Sh Ch Rocheby Pow-

der Blue och Sh Ch Rocheby Pure Linen samt 

inte minst genom sonen Rocheby Old Smokey 

(alla från samma kull efter den svarta hanen Ro-

cheby Navy Blue).

Navy Blue var även far till SE U(u)Ch Ro-

cheby North Light (född 1998 u. Rocheby Cop-

per Coin), ägd av Moa Persson, som var en flitigt 

nyttjad avelshane i Sverige.

Mellan de två första kullarna med Preten-

tious hade Acorn en kull med Sh Ch Carpenny 

Bonhomie, men den kombinationen blandade 

sig inte lika väl.

Pretentious var faktiskt inte ens höftledsrönt-

gad när han parade sina första tikar i Storbritan-

nien. Eftersom Cornflower skulle exporteras till 

Sverige, där SKK hade krav på föräldrarnas höft-

ledsstatus för registrering, uppstod anledning 

att röntga honom. Dessbättre med utmärkt re-

sultat (3-3 enligt Storbritanniens poängsystem).

Powder Blue parad med Sh Ch Tapeatom 

Gadding Around at Sandylands producerade 

Rocheby Purple Shades at Sandylands, som i sin 

tur är en av de mest framgångsrika avelstikarna 

i rasen.

Eva Gustafsson (Guideline’s) köpte Cam-

bremer Copy Cat som parades med Royal Oak 

innan hon importerades till Sverige. I den kul-

len föddes Nord UCh SE V-91 Guideline’s Co-

pyright, ägd av Moa Persson, som var mycket 

framgångsrik i ringarna och fick ett väldigt stort 

genomslag i aveln här.

Hundarna som utgjorde grunden i uppföd-

ningen härstammade från ett flertal betydelse-

fulla kennlar: Kinley, Follytower, Sandylands 

och Poolstead. Kombinationen Pretentious och 

Acorn blev verkligen en fullträff. Även om de 

Ett maskulint och utmärkt huvud och uttryck tillhörande Sh 
Ch Silver Suede Over Rocheby.

Sh Ch Silver Suede Over Rocheby (Int Ch Ahti Aspen of Finn-
woods x Bridgeford Crystal Clear) är en storvinnare med 25 
cert och resultatet av en utavel.
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inte var närbesläktade så var de mycket typlika 

och förstärkte kvaliteter som senare visade sig 

goda att linjeavla på, vilket Marion och David se-

dan gjort i stor utsträckning.

Man skulle med tanke på framgångarna kun-

na tro att de båda tänker mycket lika – men det 

är faktiskt motsatsen; de har ofta olika åsikter om 

hundarna. Exempelvis har David en bakgrund 

som svinuppfödare och har därför en svaghet 

för rejäla skinkor och bakställ, medan Marion, 

med sin hästbakgrund, oftare prioriterar ett 

riktigt bra framställ. Det de kan enas om är vik-

ten av lågt ansatta hasor och ett brett underben 

(eng. second thigh). Oviljan att komma överens 

har gjort att de ofta behållit två eller tre valpar i 

varje kull – vilket hjälpt dem med ett större urval 

i framtiden.

Rocheby Old Smokey förtjänar en stor tavla 

på labradorvärldens Hall of Fame. Det var David 

som visade honom på utställningarna. Han var 

egentligen en rätt slö hund, men med det mest 

underbara temperamentet, och var inte alls road 

av att visa upp sig. Man kan dock lätt konstatera 

att han ändå blev betydelsefull för rasen. Han 

var den mest framgångsrika avelshanen inom ra-

sen i Storbritannien varje år från 2003 till 2009 

och blev av tidningen Dog World utnämnd topp-

vinnande avelshane av alla raser 2005. Många 

skulle säga att han är den mest inflytelserika ha-

nen under de senaste femton åren, trots att han 

själv blev visad på endast ett fåtal utställningar. 

Ytterligare ett bevis på att det bästa avelsmateria-

let inte alltid är storvinnarna i ringen!

Två söner till Smokey är kullbröderna Sh Ch 

Rocheby State Occasion och Sh Ch Rocheby Sta-

tesman som i sin tur producerat ett stort antal 

högkvalitativa avkommor, även hos andra kennlar.

Ett exempel på framgångsrik avkomma till 

Smokey i Norden är NO UCh SE U(u)Ch NO 

V-10 Klungerhaugen’s Quality (u. NO UCh SE 

U(u)Ch Klungerhaugen’s Nova) som vann BIR 

på Club Show i Sundsvall 2015. En annan är SE 

U(u)Ch Waterbrook Wild Smoke (u. Water-

brook Morning Breeze, dotter till Pretentious), 

ägd av Moa Persson.

Linjeaveln har vid några tillfällen komplet-

terats med nytt blod, när typ, kvalitet och men-

talitet bedömts passa ihop med den egna upp-

födningen. 2005 lånade man till och med in Int 

Ch Ahti Aspen of Finnwoods till kenneln under 

drygt ett år, efter att Marion förälskat sig i ho-

nom när hon dömde på en utställning i Frank-

rike. Sonen Sh Ch Silver Suede Over Rocheby 

(uppfödd av Marions dotter Rachel) undan 

Whisky Mac-dottern Bridgeford Crystal Clear 

blev en mycket framgångsrik hund med 25 cert 

och var toppvinnare 2006, 2007 och 2008. Han i 

sin tur har fungerat mycket väl med avkommor 

till Smokey, samtidigt som hans döttrar fungerat 

Sh Ch Rocheby Sensational (Rocheby Town Cryer x Rocheby 
Wild Snowdrop), här vid 18 månaders ålder, blev bland an-
nat BIR på Crufts 2016.

Sh Ch Rocheby Hornblower (Rocheby Town Cryer x Rocheby 
Wild Snowdrop) är yngre helbror till Sensational.
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lika väl på State Occasion och States-

man. Suede var toppvinnande avels-

hane 2010.

Den svarte JPN Ch Rocheby Gent-

leman George (linjeavlad på Smokey) 

parad med Simandem Silver Charm 

for Waterbrook (dotter till Suede som 

parades med en dotter till State Oc-

casion) producerade SE U(u)Ch NO 

UCh EUW-15 Diamond Dreams of 

Rocheby, ägd av Håkan Dahlin (An-

dycap), och således själv tätt linjeav-

lad på Smokey. Vid tre års ålder har 

hon redan vunnit 9 BIR i Sverige och 

Norge.

Det är beundransvärt att Rocheby 

fortsätter producera toppvinnare. 

De två kullsystrarna Sh Ch Rocheby 

Sensational (BIR på Crufts 2016) och 

Sh Ch Rocheby Sweet Sensation (reservcert på 

Crufts 2017) och deras yngre helbror Sh Ch Ro-

cheby Hornblower kommer från en stark kombi-

nation genom föräldrarna Rocheby Town Cryer 

och Rocheby Wild Snowdrop. Denna kombina-

tion är en veritabel tät linjeavel på Smokey. 

I skrivande stund (april 2017) kröntes en ny 

champion i Sh Ch Kilburnpark Miss Maureen 

at Rocheby. Hon är en dotter till Suede, parad 

med ett barnbarn till State Occasion, som kom 

till kenneln som valp efter att Marion och David 

besökt uppfödaren för en titt på kullen och såg 

en stjärna.

Både Marion och David är flitigt anlitade ex-

teriördomare på hemmaplan och överallt i värl-

den. Det finns väl knappt ett land där de inte 

har dömt.

Man kan inte bli annat än imponerad över 

vad paret Hopkinson har åstadkommit under de 

senaste trettio åren, och fortsätter att åstadkom-

ma. Det blir ju fantastiskt roligt, och förmodli-

gen en förutsättning för framgång, när båda i 

en relation kan dela samma passion och behålla 

entusiasmen år efter år, trots de motgångar som 

givetvis kommer ibland. Man ska samtidigt kom-

ma ihåg att det har varit en någorlunda storska-

lig produktion och hög omsättning av hundar 

som gallrats bort i väntan på stjärnorna. Det är 

ett hårt jobb och såväl barn, barnbarn och gran-

nar är engagerade i verksamheten.

Förutom uppfödning har Marion även bi-

dragit till labradorvärlden i egenskap av förfat-

tare till boken Everyone’s Dog utgiven år 2000 

(hennes andra bok). Den är en praktisk guide 

till labradorägare men innehåller också en bra 

sammanfattning av rasen och dess historia och 

borde läsas av alla rasälskare. Ytterligare en rolig 

anekdot är att bokens formgivare var Ken Hun-

ter – uppfödare av den legendariska gula hanen 

Sh Ch Am Ch Receiver of Cranspire.

I oktober på Labradorklubbens 40-års jubi-

leumskonferens kommer Marion att vara gästfö-

reläsare och tala om avel och uppfödning. Den 

som är det minsta intresserad av labradoravel 

borde ta tillfället i akt och lyssna på en levande 

legend. n

Sh Ch Kilburnpark Miss Maureen at Rocheby (Sh Ch Silver Suede Over 
Rocheby x Braithwell Summer Song), här vid 12 månaders ålder på Crufts 
2015, är den senaste champion på kenneln.


