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Isän isä N JCH Rypebrinken’s Lord Moc N37810/88 * 

 

Omistaja ja kasvattaja: Thore Langerud, Sandefjord, Norja 
 

Rypebrinken-kennelin alku perustuu Thore Langerudin omistaman Fjellet’s Chanelin astuttamiseen August Skuterudin 
tuontiuroksella Advie Shot of Ensaylla. Paritus sinänsä oli mielenkiintoinen, sillä kyseessä oli sukusiitos Ulvatnes-
veljeksiin Poratiin ja Truls III:een. Varsinkin, kun Poratiin linjaaminen oli aikaisemmin jättänyt hyviä tuloksia. 
Pentueeseen syntyi 30.1.1998 vain kaksi pentua: Lord Moc ja Terje Andersenin Lord Bajos. Jälkimmäinen ei noussut 
kovin suuriin saavutuksiin, mutta ensimmäinen sen sijaan kyllä! 

Lord Moc nousi jo nuorena palkinnoille saaden 4*2UK. Alku ei ollut kovin häikäisevä, mutta myöhempi ura sen sijaan 
lähes lyömätön. Hyvin nopeasti koira saavutti käyttövalion tittelin. Koetuloksista voidaan mainita  
mm. 7*1AK (+Æp sekä metsä- että tunturikokeista useaan kertaan; kunniapalkinto annetaan täydellisestä työskentelystä 
parhaalle koiralle), 6*1VK karsinnassa, 1VK/CK semifinaalissa ja 8*1VK finaalissa (+3*Cacit ja 3*CK)!!! 

Erityisesti N JCH Rypebrinkens Lord Mocin koeuralta on mainittava 
Norjan talvimestaruus 1992 (talvitunturissa) ja Norjan metsämestaruus 

1994! Vain hyvin harva koira pysyy sopeuttamaan näin uskomattoman 
hyvin hakuaan eri maaston mukaan – ja vielä voittaa Norjan mestaruus 
näissä kovatasoisissa kisoissa. 

Saavustensa perusteella Lord Moc valittiin Vuoden Gordoninsetteriksi 

vuosina 1992, 1993 ja 1994, Vuoden yleiskoiraksi 1992  

(Kombinert hund, huomioidaan palkinnot eri koemuodoissa 
metsä/kenttä/tunturi) sekä Vuoden Voittajaluokan Koiraksi 1995. Nämä 
saavutukset ovat lähes lyömättömiä! Lähelle pääsee oikeastaan vain 
Vinterveiens Bliss, mutta sekin vain tunturituloksilla. Thore Langerud 
ohjasi itse Lord Mocia useimmissa kokeissa, mutta molempiin 
Norjanmestaruuksiin sen ohjasi Pål Holden (Rørosviddas-kennel) – 
lopputulos onkin sitten historiaa! 

 

 

Pål Holden ja N JCH Rypebrinkens Lord Moc Norjan talvimestaruuden 

ratkettua. 
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Ymmärrettävästi N JCH Rypebrinkens Lord Mocia käytettiin 
hyvin paljon siitokseen sen hienon koeuran häikäisemänä ja 
hyvin eritasoisille nartuille. Suomen mittakaavassa pentuja oli 
oikeastaan käsittämättömän paljon. Norjan gordoninsetteri-
klubin Hundedatabase-tietojärjestelmässä on yhteensä  
331 rekisteröityä pentua, joista 286 tehty "luomuna" ja 45 kpl 
vuosina 2012-2016 pakastespermasta. Koepalkittuja jälkeläisiä 
on 36 kpl, mistä luvusta puuttuvat ulkomaiset koetulokset 
(esim. ruotsalaiset tulokset ja Suomessa mm. Rørosvidda's 
Konsta). Jälkeläisten palkitsemisprosentti on 10,9 %. 

Suuresta määrästä ja narttujen epätasaisesta tasosta huolimatta 
Lord Mocin jälkeläisten palkitsemisprosentti nousi yllättävänkin 
hyvälle tasolle. Tässä tulee huomioida, että Norjassa lasketaan 
palkitsemisprosentti kaikkien rekisteröityjen pentujen 
perusteella, ei pelkästään koestartanneiden. 

Kaikkiaan Norjassa on kokeissa startannut hieman vajaa sata jälkeläistä, joista siis palkittu 36. Menestyneiden 
jälkeläisten luetteleminen olisi siis hyvin työlästä. Kokeissa startanneista koirista on siis palkittu yli 30 %.  
Näistä avoimen luokan ykköstuloksen on saavuttanut noin 15 %. Norjassa jälkeläisillä on yhteensä 762 starttia. 
Palkitsemisprosentit luokittain: NUO 25,3 %, AVO 47,3 % ja VOI 58,3 %. Metsäkokeissa jälkeläiset on palkittu  
28,6 %:sesti. 

Suomessa jälkeläisiä on ollut Rørosviddas Konsta ja Heimfjellet's Shooting Star, joiden perusteella vastaavat 
prosenttiluvut ovat: 100 % palkittu kokeissa startanneista ja koestarteista palkinnoille 31,9 %! Ruotsissa jälkeläisten 
palkitsemisprosentti oli 1990-luvun starttien perusteella 26,0 %. Vakuuttavaa näyttöä periyttämiskyvystä… 

Suuren pentumäärän perusteella Lord Mocin HD-periyttämiskyky tulee esille, jos mikä. N JCH Rypebrinkens Lord 
Moc on itse osannut sopeuttaa uskomattoman hyvin hakuaan ja metsästystyöskentelyä maaston mukaan – olipa sitten 
kyseessä metsämaasto tai Norjan laajat tunturit. Tätä ominaisuutta se on perityttänyt eteenpäin erinomaisesti. 

 

 

Erik Petersen: Rypebrinkens Lord Moc – En af tidens bedste Gordons, og en af tidernas bedste hunde, uanset race. 
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