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Styret 2021 - 2022:
Leder Arne Johan Haugen.
Nestleder Elisabeth Juverud.
Styremedlem Mona H. Bergheim.
Styremedlem Kari Aamodt.
Styremedlem Kai Christoffersen.
Varamedlem Ann-Helén Strandheim.
Varamedlem Hege Seim.

Leder har ordet.
Vil benytte anledningen til å
ønske alle en god sommer.
Håper å treffe mange på
klubbens utstilling i august.

Kontakt informasjon:
web@norskmopsklubb.no
redaktor@norskmopsklubb.no
Besøk oss på nett:
www.norskmopsklubb.no
Arne Haugen.
Forside bilde er av «Bente» og
innsendt av Bente Rannstad Haugan.

Utgivelser:
Nr 3 - 2021 i uke 36.
Nr 4 – 2021 i uke 49.
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Mops med topp resultater på 100 meter innkalling.
Av: Kai Christoffersen

I mai dro vi til Nord-Vestlandet for å komme på tur og delta på hundeutstilling. Vi var påmeldt ett
valpeshow med vår 4 måneder gamle Chihuahua. Men hundeklubben arrangerte også konkurranse i hundre
meter innkalling. Vi meldte på 13 måneder gamle «Wilma» (Tangetoppen’s Being Special is Hard).
Vi lurte på om hun i det hele tatt ville løpe vår vei, men hun kom som en kule. Godbitene fristet og Wilma
sjokkerte både oss og arrangør med tiden 7.5 sekunder. Og du rundet tidtaker tiden opp.

Moro å se Mops i full fart og rasen har mange flotte
egenskaper. Vi håper på flere slike konkurranser og
det var mange eldre og typiske raske hunder, som
ble slått av Wilma.
Det viktigste var uansett å gjøre noe som var moro
for både oss og Wilma.
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Hundeutstillinger er tilbake!
Med god planlegging og godt smittevern er det mulig å arrangere utstillinger igjen. NKK har gjennomført på
en utmerket måte sin utstilling i Sandefjord. Også andre utstillinger med lokale arrangerer er holdt, og
gjennomført på trygg måte.

Dato: 20. juni 2021.
Arr.: Vågan Hundeklubb
Dommer: Svein Bjarne Helgesen
Hund: Snowpug's You're My Fighter "Inger"
Klasse: Junior tispe
Resultat: Exl JK, 1.JKK - BIR Junior

Dato: 19. juni 2021.
Arr: Salten Brukshund klubb
Dommer: Frank Christiansen
Hund: Snowpug's Viking of North-Norway
"Benny"
Klasse: Åpen klasse hannhund
Resultat: Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM

"Benny" løste dermed ut sine championat og ble:
NORD Champion, NO UCH, SE UCH & FIN
UCH
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Dato: 13. juni 2021.
Arr: Norsk Kennel Klubb
Dommer: Anne Livø Buvik
Hund: Snowpug's Zsa-Zsa Gabor "Martha"
Klasse: Junior tispe
Resultat: Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK Nordic
Cert BIR

Dato: 12. juni 2021.
Arr: Tromsø Hundeklubb
Dommer: Leif Ragnar Hjort
Hund: Snowpug's Zsa-Zsa Gabor "Martha"
Klasse: Junior tispe
Resultat: Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR

Snowpug's Zsa-Zsa Gabor "Martha"
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RASESPESIAL OG STORCERT-UTSTILLLING 28.8.2021.
Og mulighet for BOAS og patella testing.
Norsk Mops Klubb har den store glede å invitere til Rasespesial med dobbel utstilling og to muligheter for
storcert lørdag 28. august klokken 10.00 på området ved Olaløkka, Vilbergvegen 54, 2067 Jessheim.
Arrangementet avholdes utendørs.
Dommer på Rasespesialen:
Dommer på Storcert-utstillingen:

Anders Tunold-Hanssen, Norge
Bjørn Erling Sonberg Løken, Norge

Arrangementene avholdes i tråd med gjeldende smittevernregler og med forutsetning om at myndighetene
følger plan for gradvis gjenåpning av samfunnet.
Pris pr påmelding: Voksen kr 430,- Valp kr 300,Dette inkluderer parkering, og katalog som kun vil finnes elektronisk pga smittevernreglene.
Påmelding via Dogweb. Påmeldingsfrist web og manuelt 1.8.2021.
Utstillingen arrangeres i henhold til NKK sine utstillingsregler. Påmeldingen er bindende. Hvis utstillingen
må avlyses av hensyn til smittevern eller andre covid-19 relaterte årsaker, vil 75% av påmeldingsavgiften
refunderes. Vi forbeholder oss retten til dommerendring.
Kontaktperson for utstillingen:

Kari Aamodt, tlf: 958 61 113.
Mail: kari@norskmopsklubb.no

Dommere:

Anders Tunold-Hanssen, Norge
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Bjørn Erling Sonberg Løken, Norge

Kontaktpersoner:
Medlemskontakt:
Ann-Helén Strandheim
ann-helen@norskmopsklubb.no

Admin for NMK på Facebook:
Mona Helen G. Bergheim
Arne Johan Haugen

Web ansvarlig:
Mona H. G. Bergheim
web@norskmopsklubb.no

Redaksjon nyhetsbrev / Medlemsblad:
Mona Helen G. Bergheim & Kai
Christoffersen
redaktor@norskmopsklubb.no
Sunnhetsutvalg:
Elisabeth Juverud , Styrets representant
Mona Bergheim , Styrets representant
Bjørn Erling Løken
Marianne Kolberg Holmli
Mestvinnende liste:
Mona Bergheim
mona@norskmopsklubb.no

Valpeformidler:
Gry Anita Pedersen
valpeformidler@norskmopsklubb.no
Tlf: 41659403
Utstillingskomite:
Leder: Kari Aamodt
kari@norskmopsklubb.no
Medlemmer:
Kai Christoffersen
Eva Haugen
Hege Seim, Styrets representant
Kasserer:
Hege Seim
kasserer@norskmopsklubb.no
Tlf: 994 06 262

Valgkomite:
Leder: Linda W. Asllani
valgkomite@norskmopsklubb.no
Medlem:
Mona J. Paulsen
Jannike Lassen
Varamedlem:
Sally Brooks

Det blir mulig å ta boas og patella testing
på Mops spesialen den 28. august 2021.
Veterinær er Silje Hatlinghus.
Testingen starter klokken 08.00
Pris Boas kr 789,Pris Patella kr 505,Påmelding: tangetoppenpugs@gmail.com
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Vi presentere Mops eiere for å høre
hvordan deres hverdagsliv med Mops er.
Først i vår serie er Bente Rannstad
Haugen:
Jeg har vokst opp med hund og alltid hatt
hunder. Flere forskjellige raser som Dunker,
Tervueren, Puddel og Labrador. Vi hadde
allerede 2 labrador tisper da vi for 3 år siden ble
spurt om å være forvert for en mopsetispe.
Vi hadde ingen erfaring med rasen fra før. Men
det er en sjarmerende rase, fin størrelse og ikke
altfor høyt aktivitetsnivå og vi falt umiddelbart
for 2 år gamle Dory. Hun er vennlig, rolig,
matvrak, kosete, blir gjerne med på tur, men
går helt greit om det blir lite aktivitet
innimellom så lenge man får tid til kos. Hun er
veldig knyttet til meg og ikke så opptatt av de
andre i familien. Vi fikk etter hvert nok en
mops. Nå har vi Dory 5 år og Mika 6 mnd.
Begge er fra Tangetoppen, men vi er forvert for
kennel Head On. Mika er en helt annen type
enn Dory. Hun har et høyt aktivitetsnivå. Elsker
tur, gjerne løs i skogen så hun kan løpe. Hun
spiser alt hun kommer over. Mika er en
familiehund som er knyttet til hele familien.
Hun foretrekker å ligge på sofaryggen og er ikke så kosete som Dory.
Dory bjeffer på hunder som går forbi huset. Mika bjeffer på mennesker som går forbi huset. Da vi fikk Mops
første gang ble jeg
overrasket over
utholdenheten på tur,
at de er så lett lærte.
Ingen av hundene
våre har plager fra
luftveier og er sunne
friske hunder. Jeg
anbefaler gjerne
rasen til folk som er
ute etter en
familiehund med lite
til middels
aktivitetsnivå.
Hilsen Bente.
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Sandefjord hundeklubb utstilling.

Sandefjord den 4. juni 2021.
Dommer: Svein Bjarne Helgesen.

I forbindelse med NKK Sandefjord arrangerte Sandefjord Brukshund klubb show for juniorer og veteraner
på fredagen. Og valpeshow på søndagen.
BESTE JUNIOR – Tangetoppen’s Being Special Is Hard.
Eier: Kai Christoffersen
Oppdretter: Elisabeth Juverud
BIM – Tangetoppen’s As Hot As It Gets.
Eier: Olga Nikolaisen
Oppdretter: Elisabeth Juverud
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NKK Sandefjord den 5. juni 2021
Dommer Leif Ragnar Hjort

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN
Tangetoppen's Xtra Special Guy
Eier: Hege Seim
Oppdretter: Elisabeth Juverud
Øvrige resultater:
2. BHK
Pecorino Co Fi Pi Li
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BIR - BEST I RASE
Tangetoppen's Zuper Hot Babe
Eier: Elisabeth Juverud
Oppdretter: Elisabeth Juverud

2. BTK
3. BTK
4. BTK

Tangetoppen’s Little Candy Cane
Trønderriket’s Killer Queen
Mopsofnorway Bertine

Medlemsblad
Håper det er interessant med ett medlemsblad og fine mops bilder. Det er ønskelig å sende ut 4 nummer i
året, slik at vi når ut med informasjon og aktuelle saker. Skal vi få ett godt og levedyktig blad så trengs det
bidrag fra medlemmene. Det er helt sikker noe skrivelystne som har bidrag å sende inn til redaksjonen.
Vi ønsker litt tekst og bilder til hverdagslivet med Mops. Aktiviteter dere har vært med på, bilder til å ha i
bladet, ferie og opplevelser. Utstillingsresultater er alltid velkomne men det er sikkert hunder som også
driver med andre aktiviteter.
Neste utgivelse blir i uke 36.
Vi tenker å presentere Mops oppdrettere og Mops eiere.
Er det noe dere savner så gi en tilbakemelding og vi skal strekke oss langt for å få artikkel på tema.

Send gjerne direkte til meg på Epost: kai.christoffersen@elogit.no

På sommeren tilbringer vi mye tid ute med våre hunder, sammen med andre
mennesker og dyr. Da er det særdeles viktig at vi som hundeeiere viser hensyn
og har god kontroll på hundene våre. Dette gjelder både på badestranda, på
campingplassen og i skog og mark.
Fra Agria:
Gå gjennom hundens pels hver dag på jakt etter flått. Hunder kan rammes av flåttbårne sykdommer, akkurat
som mennesker. Jo raskere man får fjernet flåtten, jo mindre er risikoen for smitte. Flåtten bør fjernes med
en spesiell flåttfjerner. Til hunder finnes det flere preparat man kan bruke for å motvirke flåttangrep. Rådfør
deg med apoteket eller din veterinær om hvilket som passer best for din hund.
Hoggormbitt kan gi skader på hjerte, lever og nyrer, og bør umiddelbart behandles av veterinær.
Padder utskiller giftstoffer om de blir bitt. Giften kan føre til at hunder blir sløve og starter å sikle voldsomt,
men er ikke direkte farlig.
Algeblomstring kan være en helsefare for både mennesker og dyr, ettersom en del alger produserer gift. Om
hunden viser symptom, som f.eks oppkast og diare, og man mistenker at den har fått i seg sjø- eller havvann,
må man oppsøke veterinær.
Rester fra en piknik eller utendørs grilling, f.eks kyllingben, is- og grillpinner, maiskolber og annen søppel
kan være skadelig for hunden. Hundens mage- og tarmsystem kan skades alvorlig om den får i seg noe av
dette. Det er også mye større risiko for at hunden tråkker i glasskår på sommerstid.
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GOD SOMMER FRA REDAKSJONEN:
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