
PRESENTASJON AV STYRET I 
NORSK MOPSKLUBB OG DEM SOM 
ER PÅ VALG I 2021.

Vi i valgkomiteen vil få å takke styret i klubben vår for deres innsats og jobben dere har gjort for 

den herlige rasen vår. Det er viktig og ha et fungerende styret som har en variert og utfyllende 

erfaringsbakgrunn. Samt å leder klubben slik at medlemmene interesser ivaretas på en best mulig 

måte, å lede klubben i samsvar med lover og vedtekter. Og det viktigste er å fremme og jobbe for den

herlige rasen vår. Nå er det årsmøte 21.03.2021 og det er nå dere medlemmer kan stemme på hvem 

dere ønsker skal jobbe for klubben og rasen vår. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg, stem og ikke 

minst delta på årsmøte om du vil stemme på saker du engasjerer deg for. I år vil det bli digitalt 

årsmøte så nå kan dere alle delta.  Lykke til alle sammen med valget for 2021.

Hilsen Valgkomiteen 2021



Leder 2 ÅR.  IKKE PÅ VALG.
Arne Johan Haugen
Epost: leder@norskmopsklubb.no
Tlf: 922 04 844
Innehaver av Head On`s kennel. Bor i Ås, Akershus med kone 3 Boxere og en Mops (Agnes)
Jeg har tidligere vært aktiv i Norsk Boxerklubb, sittet i styre der og vært leder for Norsk Boxerklubb i 2 
perioder.  Jeg er utdannet ringsekretær og eksteriør dommer for Boxer, har også elevstatus for andre raser 
heriblant Mops. Interessen for Mops var det i utgangspunktet min kone Eva som hadde, men dette smittet 
fort over da vi fikk vår første Mops i hus. Boxer og Mops, de går fantastisk sammen selv om Mopsen blir 
løpt fra på tur, de er begge en Brachycephal rase (kortsnutet) så jeg brenner for riktig avl på begge raser.Vi 
vil ha sunne og friske hunder.

Vi i styret har fungert sammen to år nå og utfordringene har stått i kø. Vi har jobbet mye med helse, 
retningslinjer, krav og anbefalinger for avl samt ferdigstilling av RAS. Vi har deltatt på mange møter med 
NKK og andre raseklubber om innføring av BOAS, utforming av skjema til bruk for veterinærer og på 
dogweb. Møter i forhold til utdanning av veterinærer, samt oppfølging og deltagelse med hunder på 
Letohallen med BOAS utdannelse og godkjenning av veterinærer. 

Styret har nå fått jobbet godt sammen i to år og fordelt oppgaver som hver enkelt styremedlem har utført 
veldig bra. Styret har nå «satt seg» Jeg håper dere medlemmer ser den jobb vi har gjort for rasens beste og 
for klubben:. Vi i styret ønsker å fortsette dette arbeidet og ha kontinuiteten i sakene. Vi håper dere ser 
hvor mye arbeid vi har lagt ned og det sittende styret ønsker å fortsette i kommende styreperiode. Det tar 
tid for nye kandidater å sette seg inn i sakene vi har gående nå. Året som har gått har vært utfordrende og 
spennende og vi vil jobbe videre for en sunn og frisk Mops.

Mvh Arne

mailto:leder@norskmopsklubb.no


Vara/Kasserer-1 ÅR.  PÅ VALG OG TAR GJENVALG.
Hege Seim 
Epost: kasserer@norskmopsklubb.no
Tlf:  994 06 262
Hei jeg heter Hege Seim jeg bor på Nordkisa med min mann Torbjørn, 4 mops og en elghund. Vi fikk vår 
første mops Gyda i 2008 så kom de som perler på en snor ? Luca I 2010, Max I 2012 og Magda I 2014. Vi 
reiser mye rundt på utstilling i inn og utland og har fått mange gode venner gjennom mopse interessen vår.
«A life without Pugs is possible – but completely pointless»
Loirot

mailto:%20kasserer@norskmopsklubb.no


Nestleder-2 ÅR.  PÅ VALG OG TAR GJENVALG.
Elisabeth Juverud
e-post: elisabeth@norskmopsklubb.no
Tlf.: 402 12 949
Innehaver av Tangetoppen kennel ,  Jobber som veterinærassistent og har gjort dette i over 20 år,  bor i 
Hønefoss med mann og barn. Jeg er oppvokst med vår herlige rase mopsen ( og kunne vel ikke hatt en 
bedre rase å vokse opp med � � ).  Mine foreldre reiste endel på utstilling og jeg ble med i Barn og hund 
allerede som 5 åring.  Utstilling har jeg siden da syntes vært meget gøy, ikke minst det sosiale rundt. Opp 
gjennom årene har jeg fått mange gode valpekjøpere både i inn og utland , og flere har blitt gode venner. 
Og vi er en fin gjeng som ofte reiser på turer sammen. Hundene og jeg bruker mye tid i skogen både på 
korte og lange turer. Mopsen er jo minst like god turkamerat som andre raser. Mopsen er og blir den beste 
rasen for min del og jeg vil gjøre hva jeg kan for at mopsen skal være en frisk og funksjonell hund som kan
glede mange familier. Og jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret og håper dette er noe vi alle kan og 
vil jobbe for.

mailto:elisabeth@norskmopsklubb.no


Styremedlem- 2 ÅR.  PÅ VALG Å TAR GJENVALG.
Kari Aamodt
kari@norskmopsklubb.no
Tlf: 958 61 113
Jeg er en «mopse-tante» bosatt i Dilling sammen med 4 mopsejenter som jeg stiller ut og driver mitt lille 
oppdrett med.
Jeg kjøpte min første egne hund for pengene jeg fikk til konfirmasjonen, en Berner Sennen som jeg trente 
til å konkurrere i den gang den høyeste klassen i lydighet. Siden ble det å konkurrere med Schæfere. Jeg 
har også hatt en Basset og senere mine lenge etterlengte Newfoundlandshunder, 6 stk, som jeg startet 
oppdrett med under navnet Moskusbanden i 1990. Jeg er utdannet Hundeinstruktør ved Forsvarets 
Hundeskole.
Den første mopsen : Tangetoppen’s Rynkete Lille Rosin kom inn i livet mitt 2003. Det hadde vært bestemt 
lenge at jeg skulle «pensjonere» meg ned med Mops, så det var ikke tilfeldig at det ble akkurat Mops. Jeg 
har trent agility med en, og en av mine nåværende, Molly, er godkjent Besøkshund i Røde Kors. Hun har 
gledet mang en gammel beboer på Langhus Alderssenter.
Det er ingen tvil om at dette er blitt «min» rase og jeg omtaler de som mine «vitaminpiller».??
Jeg gleder meg til å bidra i spesialklubben for vår elskede rase.

mailto:kari@norskmopsklubb.no


Styremedlem-2 ÅR.  PÅ VALG Å TAR GJENVALG.
Rikke Neverdal Søhoel
rikke@norskmopsklubb.no
Tlf: 984 00 878
Jeg bor i Drammen med samboer og to høyt elskede mops. Februar 2014 flyttet min første mops Herman 
inn, og sommeren 2016 kom endelig Arthur. Det var min tante´s mops fra England, Bertie ,som gjorde meg
fast bestemt på rase, og jeg har ikke angret en dag. Han var virkelig min beste venn til han sovnet inn 11 år 
gammel.
Jeg begynte selv med utstilling i 2014, men har reist på utallige utstillinger før dette. For meg er det viktig 
å vise at mops er en hund uten grenser, og de overrasker meg stadig!
Jeg har et sterkt engasjement for rasen vår, og ønsker den virkelig en lysende fremtid. En vakker hund med
noe av det mest fantastiske gemytt jeg har vært bort i, gjør de virkelig verden til et litt bedre sted for 
mange.
Jeg er så takknemlig for å være en del av en helt fantastisk raseklubb.

mailto:rikke@norskmopsklubb.no


Styremedlem- IKKE PÅ VALG.
Mona Bergheim
e-post: mona@norskmopsklubb.no
Tlf.  9489 3898
Jeg heter Mona Helen Gunnarsdotter Bergheim og bor på et lite tettsted som heter Nordkjosbotn i Troms 
fylke (8 mil utenfor Tromsø) – er innehaver av Kennel Snowpug – som er et lite oppdrett av svart og fawn 
mops. Jeg er oppvokst med hund og de har i hele mitt liv vært en stor en stor del av min hverdag og jeg kan
faktisk ikke se for meg et liv uten hund – i sær mops – de er lykkepiller på 4 ben! Da jeg var liten hadde 
mine foreldre en nydelig Boxer tispe som het «Kara», hun var barnepiken min og lekekamerat. Her ble 
grunnlaget «født» for min genuine interesse for de flatnesede hundene. Etter mye mas (som bare et barn 
kan få til) fikk jeg som 10 åring min første hund. Dette var en Phalene tispe og ble kalt «Esmeralda». Med 
denne hunden gikk jeg flere lydighet- og agility kurs og vi hadde det utrolig gøy i 10 år. Min første mops 
kom inn i livet mitt i September 2002, en flott fawn hanne som het «Borzan’s Phantor Girls Favorite». 
Denne hunden er grunnfundament i oppdrettet mitt. Mopsen har ALT jeg kan ønske meg i en rase – den er 
regelrett genuin! Jeg har ulike hunderelaterte kurs bl.a Hundsjukvård kurs ved Canis Academy, Stockholm.
Kynologikurs og Oppdretterskolen via Norsk Kennel Klubb, Stretch- & Massasjekurs etc.  Interessen for 
hundeutstilling har alltid vært der og jeg startet aktivt med min første mops i 2002. Siden jeg er et 
«naturbarn» og trives best ute – består mye av hverdagen vår utendørs med skogsturer og fjellturer, der vi 
nyter Norges vakre natur. Mopsen BÅDE kan og VIL være med på tur! Jeg har alltid engasjert meg i 
hundemiljøet og har hatt ulike verv i diverse hundeklubber i Norge.
Jeg mener det er viktig å engasjere seg aktivt i de tingene man «brenner for» – og jeg har alltid hatt en sterk
interesse og et stort engasjement for mopsen. Jeg er derfor takknemlig for å bli en del av det nye styret for 
Norsk Mops Klubb. Jeg har stor tro på styrets sammensetning og at vi sammen kan jobbe for vår 
FANTASTISKE rase – MOPSEN!
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Varamedlem- 1 ÅR. PÅ VALG OG TAR GJENVALG.
Ann-Helen Strandheim
ann-helen@norskmopsklubb.no
Tlf: 908 47 978Jeg heter Ann-Helen Strandheim og bor i Vestby, ca 30 min sør for Oslo. Jeg er oppvokst 
med airdale terriere i familien og i 1989 kjøpte jeg min første hund. En briard som fikk navnet Bianca. 
Med henne trente jeg lydighet.
Etter noen år uten hund og to små barn i huset som var superengstelige for hunder ble avgjørelsen tatt om å
kjøpe en hund. Vi leste oss opp på forskjellige raser, og valget falt på mops. Etter mye venting fikk vi 
endelig vår første mops i 2008. Det var en artig liten skrue som fikk navnet Gucci. Etter hvert kom Troy i 
2009, Vinni 2012, Donna i 2014, Wilma i 2015 og Skype i 2017.
Jeg har flere kurs gjennom NKK, bl.a oppdretterskolen og kynologikurs. Jo mer jeg har lært om rasen 
mops, jo mer fasinert har jeg blitt av rasen.
Mopsen blir kalt Multum in parvo –  ”a lot of dog in a small space» og det lever den helt opp til.
Jeg har verdens beste turkamerater – like glade uansett hva de får være med på.  Som det turmennesket jeg 
er får de være med og gå lange fjellturer/toppturer, turer i skog og mark og løpeturer på opptil to timer. Vi 
har fått akkurat det vi så etter i en hund og alle i huset elsker mops.
Jeg reiser også en del rundt på utstilling og synes det er veldig gøy, ikke minst det sosiale rundt ringen.
Når jeg nå har blitt valgt inn i styret blir det spennende å være med å jobbe for rasen vår.

Revisor: Torbjørn Seim-1 ÅR TAR GJENVALG.
Vararevisor: Brigitte Bergo- 1 ÅR TAR GJENVALG.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 2021. SOM STYREMEDLEM BENTE 
VANGEN. FORESPURT OG TAKKET JA.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYREMEDLEM KAI CHRISTOFFERSEN ER 
FORESPURT OG TAKKET JA.

Mitt navn er Kai Christoffersen. 

Er 55 år gammel og bor i Arendal med familie og hunder.

Er vokst opp med hund og fikk min egen schäferhund da jeg var 15 år gammel. Så ble det dalmatiner i år 

2000 og eget kennelnavn i 2007. I dag er det Chihuahua vi har oppdrett på, men ble for mange år siden 

fasinert av rasen Mops.

Når vi da fikk muligheten til å få Mops i huset så var vi veldig glade for det og fikk fort enda en Mops. En 

fantastisk rase jeg skulle ønske jeg ble kjent med mye tidligere.

 

Min bakgrunn i dag er forbundssekretær i elektrikerforbundet hvor hovedoppgavene er 

organisasjonsutvikling. Jeg lager og holder kurs for medlemmer og tillitsvalgte innen svært mange tema. 

Styrearbeid og gjennomføring av medlemsmøter og årsmøte er en viktig del av dette. I 2020 endret 

oppgavene seg til også å bidra med gjennomføring av digitale kurs og møter, som følge av Covid-19.

Håper og tror det kan være ett viktig bidrag inn i klubbarbeidet i Norsk Mopsklubb.

Har også i 3 år hvert i styret i Norsk Dalmatinerklubb, så kjennskap til hundeklubber og deres drift og 

oppgaver er godt kjent. Har ved to anledninger holdt kurs for klubbstyre i hundeklubber.



VALKOMITEENS INNSTILLING TIL VARAMEDLEM I STYRET 1 ÅR. TAKKET JA.Inga Dís 
Þorsteinsdóttir 

 Jeg hetter Inga Dis, har 2 barn, studerer grafisk design og er innehaver av Chuckaboo‘s Kennel. Jeg 

kommer fra Island og der begynte min historie med mops. I 2014 flyttet jeg til Norge, og i dag har jeg har 

3 mops.  Mila (fra Danmark), Bella og Saga, og så har jeg Noel som skal bo med oss i et år.  Han er på lån 

fra Danmark for videre avl. 

 

Så lenge som jeg husker meg selv har jeg alltid hatt lyst

på hund men hadde aldrig muligheten, istedenfor sank

jeg meg selv i hundebøker og tok andre sine hunder på

luftetur. Når jeg var 18 år gammel da fikk jeg endelig 

min egen hund, Doberman Pinscher. Jeg var veldig 

interessert i hundetrening og leste meg mye til om det 

og trente min hund selv med positiv trening. 

 

Jeg ble først kjent med mops i 2010 i gjennom min 

vennine på Island, hun importerte mops fra 

1.  jeg og Saga på strandtur

Finland. Han var den ene av to mopser på Island 



som var innen FCI til å begynne med. Jeg ble med å se på henne og hennes

hund på utstillinger og ble mer og mer interessert i rasen og utstillinger. Min

vennine i lag med en annen oppdretter har vært aktive i å bygge opp god

stamme for mopsen på Island med å importere mopser fra seriøse

oppdrettere f.ek.s fra Norge, Finland, Danmark og U.S.A. Det tok ikke lang tid

for jeg stillte ut for henne, tok utstillingkurser og ringtreninger.  Min første

mops kom fra hennes oppdrett i 2013. Min valp ble født på min bursdag, beste

bursdagsgave i hele verden. Her i Norge deltar jeg på utstillinger så ofte som

jeg kan og jeg går jevnlig på ringtreninger med mine hunder. Jeg er kanskje

mer som hobby oppdretter men jeg er veldig opptatt av helse og gode linjer i mops. Jeg er meget fornøyd

med jobben som NMK har gjort og har stor interesse i å deltage i den og å ta vare på våres fantastiske 

rase. Mopsen passer meg perfekt.  For meg rasen den fulle pakken.  Barnevennlig, god turkamerat, 

hyggelig selskap, men samtidig lekne og morsomme med stor karakter.  Mopsen er alltid glade og lekne.  

De får meg til å smile hver dag.  De liker å tro at de er gode vakthunder, men de er nok best til å få meg til

å føle meg bra, og kose i lag med meg hvorhen jeg setter meg ned.  Etter å blitt kjent med rasen og hatt 

de rundt beina mine i 7 år, kunne jeg ikke tenkt 

meg en hverdag uten de i mitt liv. 2. Noel er en kosegutt 

 

Jeg er meget interessert i å stille som varamedlem i styret i Norsk mops klubb.  Det vil gi meg mye å bli 

bedre kjennt med likesinnete om rasen, og delta i hvilken vei vi skal gå videre for å fremme denne 

fantastiske rasen. 

 

Med vennlig hilsen, Inga Dís. 



VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITE FOR 2021. 
ALLE KANDIDATENE HAR TAKKET JA.

Hei.

Jeg heter Jannike Lassen og bor på Askøy utenfor Bergen.Jeg er 58 år og har hatt hund siden 

jeg var 10 år gammel. Jeg har hatt terrier og drevet oppdrett på dvergschnauzer. Siden jeg 

var 17 år gammel har jeg hatt afghansk mynde, jeg har fire av denne rasen idag. I tillegg har 

vi en hjerteknuser av en mops;  lille Luna.

Sommeren 2015 fikk vi oss endelig en Mops, etter 10 års evindelig mas fra min sønn. Jeg ga 

til slutt etter og må innrømme at jeg aldri har angret. Maken til sjarmerende liten 

moroklump finner man knapt. Vi er ubeskrivelig glad i Luna. 

Det som betyr mest for meg i livet er barna mine, barnebarn og hundene våre. Alle mine 

barn har og hunder i forskjellige raser. All tid jeg har går med til disse kjære. 

Jeg synes det er kjekt å gå på utstilling, både for å få bedømt hundene mine, men også fordi 

jeg synes det er greit å være på tur og være sosial med andre hundeinteresserte.  Det jeg 

liker aller best med "hundelivet" er å være ute og gå tur. Jeg har høy fokus på hundevelferd, 

og er veldig opptatt av at alle dyr skal ha det godt.

Med vennlig hilsen Jannike



Presentasjon

Mitt navn er Linda Wedel Asllani, er 53 år, og bor på Askøy utenfor Bergen. 

Jeg er oppvokst med hunder da mine foreldre hadde oppdrett av schæfere. Vi reiste mye på utstilling 

både i Norge og Sverige. Min første hund var en langhåret schæfertispe. En fantastisk og rolig hund som 

passet på oss og ungene. Vi fikk gleden av å ha henne i 12 år sammen med oss.

Min første mops fikk jeg i 2005. En nydelig bestemt dame som var med oss i 13,5 år. Vi hadde på den 

tiden også en schæfer og de fikk et utrolig godt vennskap. Doffen kom noen år etter og vi brukte helgene 

på å reise på utstilling med våre små håpefulle.  

Jeg overtok kennelnavnet etter mine foreldre og drev med litt oppdrett selv i en periode. 

I dag er det Doffen som er blitt 13 år og han har fått en liten bråkmaker i hus, Pepper, som er blitt 7 mnd. 

Hun holder oss i ånde med alle sprellende sine.  

Interessen for utstilling er der enda og vi kommer til å reise litt rundt etter hvert.

Hilsen

Linda Wedel Asllani

                    



 

SALLY BROOKS

Har hatt mops siden2014 og har vært vararepresentant i valgkomiteen i noen år.

TAR GJENVALG.

 


	PRESENTASJON AV STYRET I NORSK MOPSKLUBB OG DEM SOM ER PÅ VALG I 2021.
	VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITE FOR 2021. ALLE KANDIDATENE HAR TAKKET JA.
	SALLY BROOKS
	Har hatt mops siden2014 og har vært vararepresentant i valgkomiteen i noen år.
	TAR GJENVALG.
	


