
 

 

 
NORSK MOPSKLUBB OG NORSK BOSTON TERRIER KLUBB 

HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL 
 

 

 

OPPDRETTERTREFFET 2018 
 

For første gang arrangerer vi en helgesamling for våre trofaste 

oppdrettere. Vi har invitert svært dyktige og erfarne foredragsholdere 

som skal snakke om flere spennende temaer. Rett på utsiden av døren 

er vi omringet av vakker natur , der både to- og firbente kan nyte 

panoramautsikt og fine turterreng. Treffet er for alle oppdrettere 

tilsluttet Norsk Mopsklubb og Norsk Boston Terrier klubb. 

Sett av hele helgen- vi skal selvfølgelig også slappe av i godt selskap og 

spise god mat.   

Foredragsholdere og temaer: 

WENCHE EIKESETH 
 

 

har sin bakgrunn i boxer, som hun har hatt i mer enn 50 år. 
Hun har også hatt schnauzere i mange år, samt 
sealyhamterrier. Hun har vært eksteriørdommer i 40 år, og 
dømmer i dag alle raser i gruppe 1 (bortsett fra 
schäferhund), 2, 3 og 7. Hun er en meget benyttet 
foredragsholder og medforfatter i Norsk Kennel Klubs 
dommerelevkompendier. Hun ledet NKKs Standardkomite i 
nesten 20 år. Wenche har Norsk Kennel Klubs hederstegn i 
gull. Sammen med Maija har Wenche holdt over 20 
kynologikurs landet rundt siden 2000. 

 
✓ Hundens anatomi generelt 
✓ Virvelsøylen, muskler, hode 
✓ Hals, front, kryss, bakben, bevegelse 
✓ Standarder generelt 
✓ Gjennomgang av standardene til mops og boston 

MAIJA HEINILA 
 

 

Maija har vært oppdretter i 30 år for flere raser og har 
mottatt norsk kennel klubbens oppdretterpris for 
fremragende avl.  
Hun ble autorisert som hundedommer i 2000, og dømmer 
raser i gruppe 1, 2,5 og 8.  
Hun har, sammen med Wenche Eikeseth, holdt NKKs 
kynologikurs siden år 2000, hvor genetikk og avl har vært 
hennes hovedansvarsområder. 
 

✓ Praktisk genetikk og tanker til refleksjon 
✓ DNA tester - til nytte eller til hodebry? 
✓ Hvorfor skal i unngår kombinasjoner som 

overskrider 6,25% innavlsgrad? 
✓ Matadoravl - hodebry i flere generasjoner 
✓ Mentalitet og avl - oppdretterens rolle i seleksjon 

og sosialisering  
✓ Enkel genetikklære for oppdrettere  
✓ Tips til toppoppdrett 

 

Kontaktperson og påmelding: 

Christine Sonberg,Epost: leder@norskmopsklubb.no,   PÅMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: 01.07.2018,   Kto nr: 1503 15 68991 

VI HÅPER Å SE ALLE VÅRE ENGASJERTE OPPDRETTERE OG GLEDER OSS TIL EN INNHOLDSRIK HELG! 

PRAKTISK INFORMASJON 

Dato: 24.-26. august 2018 

-------------------------------------

Sted: Ble Fjellstue 

Buen Bru, 3614 Kongsberg 

 

Pris: 1500 kr, som inkluderer 

-foredrag 

-overnatting 

-felles måltider: 2 x frokost, 

lunsj og middag med drikke 

------------------------------------- 

Ble Fjellstue er en 

hjemmekoselig fjellstue med 40 

sengeplasser Det er stor felles 

peisestue og spisesal. Vi har 

tilgang på badstue og 

badestamp. 

 

HUNDER ER VELKOMMEN! 

 

 

 

 

 


