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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.

Kontakt informasjon:
web@norskmopsklubb.no
redaktor@norskmopsklubb.no
Besøk oss på nett:
www.norskmopsklubb.no

Forside bilde er innsendt av Gry
Marthinussen
Utgivelser:
Nr 3 - 2021 i uke 36.
Nr 4 – 2021 i uke 49.
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Leder har ordet.
Av: Arne Haugen.

Leder er på reise og kommer
sterkere tilbake i neste
nummer.

Sommeren er på hell og vi har
hatt mange fine sommerdager.
Av: Gry Marthinussen
I sommer har vi hatt fine turer i
nærområdet i Larvik og på ferie i
Lyngdal. Vi har også hatt en tøff, men
fin tur til Prekestolen. Bertine var med
og gikk mesteparten av veien, bar
henne bare opp og ned de høyeste
trappetrinnene.
Jeg er imponert over hvor sprek hun er.
Valpen på 4 mnd var også med, men
satt for det meste i sekken. Må
innrømme at jeg var litt skjelven på
toppen, med ansvar for en sprek 10åring som ville ut på kanten og to
mopser, så de beste bildene uteble.
Fremover gleder vi oss til turer i skog og
mark, men først avslutter vi den siste
sommerhelgen med rasespesial i Oslo,
noe vi gleder oss veldig til.
Sommerhilsen fra Gry og mopsene.
Legger ved noen bilder fra vår sommer.
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Bilde:
Leona og Marlon ved Madonnastatuen.
Dette terrenget var ingen utfordring for Mopsen.

Bilde:
Marlon elsker å bade!
Av Rita Elvea Berntsen
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Jaktmopsen Bomi
Av: Roar Helle:
En vakker vårdag i april 2019 fikk vi mopsen Bomi inn i familien. Bomi
sitt rasenavn er Snowpug's White Dream Othelie, fra Kennel Snowpug i
nord og “Bomi” er sør-koreansk som betyr “født om våren”.
Vi visste ikke helt hva vi gikk til når det gjaldt rasen, men leste oss opp
på litteratur som sa at mopser har masse personlighet samt at mops
sannsynligvis har et noe mindre aktivitetsbehov enn vår 3 år gamle
stående fuglehund som av og til lyder navnet “Glede” (breton). I dag 2
år etter, så må vi ærlig innrømme at mopsen er minst like aktiv som
Glede utendørs, men hakket mer bedagelig innendørs.
Bomi tok hele familien med storm
og Glede aksepterte raskt en ny sjef i huset siden mopsen hadde MYE
personlighet og kunne si fra. De to ble allikevel raskt bestiser både
inne og ute i naturen. Siden vi er jegere og tur mennesker ble Bomi
med på tur fra dag en. Vi ble jo fortalt at valper skal trimmes forsiktig
og de lange turene måtte vente. Vi tok allikevel Bomi med på
lufteturer sammen med fuglehunden og lot Bomi styre vårt gåtempo.
Heldigvis så går man ikke spesielt fort på jakt med stående fuglehund,
så Bomi lærte raskt egne grenser. Dette var vi meget nøye med for
ikke å utsette et voksende skjelett med overbelastning. Når vi så at
hun viste tegn til å være sliten, så bærte vi henne litt, men Bomi var stort sett ikke en mops som likte bli
bært. Vi har også tilgjengelig et veldig stort inngjerdet friområde året rundt, så Bomi fikk utvikle seg i frilek
uten for mye asfalt under potene og båndtvang.
Fra Bomi var 8 uker til 16 ukers alder fikk hun være med på mamma og pappas jobb, noe som gjorde at hun
raskt ble vant til mye folk og oppmerksomhet. Når det ble for mye, hvilte hun på kontoret i eget bur og
ladet batteriene der.
Trapper kan være skumle utfordringer for små hunder fikk vi høre og lese. Hjemme har vi 2 stk trapper,
men også dette fant hun raskt ut av når hun skjønte at vi over tid ikke kom til å bære henne opp og ned
resten av livet.
Bomis første sommer dreide seg om
sosialisering, omgås andre hunder,
mennesker og gradvis mange ulike lyder. I 3
uker ferierte vi med familie i campingvogn og
der måtte Bomi omgås 3 rottweilere, 2
franske og 1 breton. Bomi er kanskje lita,
men jammen sa hun ifra når rottisene ble for
nærgående. Artig å se at det ikke alltid er
størrelsen det kommer an på i
hundeverdenen. I tillegg er vi begge
rypejegere, så på mange måter ble Bomi
oppdratt temmelig likt som en stående
fuglehund. Skuddtilvenning var derfor viktig
da vi allerede før kjøp ville ta henne med på rypejakt som turkamerat.
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Bomi elsker å være ute uansett vær og føre. Å bli våt eller søledammer bryr hun seg lite om og vil strengt
tatt løpe der hvor bretonen løper. Det at hun er vant til all slags føre, merket vi godt på en utstilling hvor
det var mye vær og skikkelig gjørmebad i ringen. Bomi brydde seg ikke og var mest glad for å gjøre noe
annet enn bare ligge i ro.
Den første høsten Bomi ble med på jakt, så lærte hun “the hard way” å holde god kontakt med hundefører.
Når hun stakk av i helt motsatt retning av hvor vi gikk, så gjemte vi oss slik at hun ikke fant oss (men vi så
henne). Etter noen ganger med denne “drillen”, så skjønte hun raskt at å dra avgårde 400m vekk fra oss
ikke var så innmari lurt. Så, nå for tiden holder hun seg innenfor en radius av 100m og er raskt tilbake om
hun mister oss av syne.

Learning by doing fungerer også bra på en mops. Som sagt så liker vi
slippe hundene våre løs der vi kan innenfor reglene, da de beveger seg
best på den måten. For å kunne gjøre det har vi hele tiden jobbet med
innkalling og ordet “NEI”. Bomi responderer best på innkalling med
fløyte og har nå nesten blitt bedre på innkalling enn fuglehunden. Selv om vi bor der det er både sau og
rein har vi valgt å avstå fra aversjondressur, da vi anser at hun ikke er til trussel mot bufe på grunn av
størrelsen. Vi har hatt henne i nærheten av saueflokk under jakt, men de dyra der bryr hun seg ikke om,
men samtidig er hun godt drillet på hva ordet “NEI” betyr og det fungerer godt når det en sjelden gang må
benyttes.
Det å bli oppdratt av en fuglehund har nok gitt Bomi et særpreg som mops, på godt og vondt. Når vi slipper
løs hundene våre,
langer fuglehunden ut,
men Bomi skal ikke
være noe dårligere.
Om hun klarer ikke ta
igjen Glede, så skal hun
ihvertfall "dø i
forsøket" i følge henne
selv. En kamerat av oss
som har hatt
selskapshund i mange
år kommenterte at
mopsen var unik og
helt ulik andre mopser
han kjente til der hun hoppet opp og ned bakkene i 3 timer. Vi var da på tur i treningsterrenget til
Nordreisa JFF og de som har vært i Nordreisa i Troms, der er det bratt.
6

I fjor høst fikk hun sin lengste rypejakt i fjellet, vi
jaktet da i 5 timer og Bomi deltok ivrig når Glede tok
stand. Det som er morsomt er at Bomi også står helt i
ro, når Glede tar stand. Nesten som hun skjønner at
nå er det viktig å ikke surre rundt. Når rypa er skutt,
poserer hun gjerne ved byttet som jeg tror hun anser
som sitt. Men spesielt interessert i rypa er hun
egentlig ikke.
Her i nord har vi lange vintre med mye snø. Når den
første snøen faller er det årets lykkeligste dag for
Bomi og du kan da se at hun lever opp til
kennelnavnet sitt og viser at hun er en ekte Snowpug
som elsker snø.
Takket være tykk pels, så fryser ikke Bomi før det er nærmere 10-12 minusgrader. Da bruker vi kle på
henne et varmedekken som dekker godt under buken. Er det kaldere enn 15 minusgrader, så holder vi
turene under 1 time og det går fint ser vi. Men det er et syn å se en mops kave seg gjennom 1 m løssnø.
Bomi gir aldri opp og siden ingen bærer henne, så har hun lært at i den dypeste snøen så er det lurt å gå i
skisporene til papsen ja ;-)
Vi har vært nøye på å leve etter prinsippet om at en hund er en hund. Vi har latt henne løse utfordringer på
egen hånd, enten det dreier seg om å krysse en elv, komme seg løs når hun havner i dyp snø eller forsere
andre hinder. Dette bidrar til å øke selvfølelsen hennes og gjør henne selvstendig og kanskje også litt
egenrådig. Allerede når hun var valp kom hun bort fra meg engang og jeg gikk
fortvilet rundt og ropte og lette, helt til jeg fikk telefon fra naboen som fortalte
at Bomi satt i innkjørselen og ventet på meg. Hun hadde allerede da lært å finne
veien hjem i høyt gress, trær og busker, som man bare kan tenke seg hvordan
ser ut fra mopsehøyde. Mopser både vil og kan! Det viktigste for oss som
mopseeiere er at vi legger tilrette ved å la dem få lov til å være hunder samtidig
som at de tross alt er et fullverdig familiemedlem.
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Mops spesial 2021.

Lørdag 28. august ble det arrangert to utstillinger samme dag på Olaløkka ved Gardermoen. Dommer på
utstillingene var Anders Tunold-Hanssen med 29 påmeldte Mops og Bjørn Erling Løken med 23 påmeldte.
I tillegg var det også flere flotte valper til bedømming.
En hyggelig dag med mange flott hunder. Varmt i solen og hygge og kos rundt ringen gjorde dette til en flott
utstillingsdag. I 2022 flyttes utstillingen til Vestby Hyttepark. Her er det mulig å leie hytter og det er plass til
campingvogner og bobiler. Styret håper på en sosial og flott utstilling.
Anders Tunold-Hanssen satte Rose’s Castiel of Tangetoppen som BIR og Tangetoppen’s Dashing Party Girl
som BIM.
Bjørn Erling Løken satte Tangetoppen’s Little Candy Cane som BIR og Tangetoppen’s Xtra Special Guy
som BIM.
For fullstendige resultater og katalog så finner dere full oversikt på klubbens hjemmeside:
www.norskmopsklubb.no
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Fra Monica Nedrebø har vi fått bilde
av «Doffen».

Doffen tenker sikkerhet og ble veldig
søt med hjelm på hode.
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Medlemsblad
Takk for flere bidrag med bilder og tekst. Da får vi ett fint medlemsblad med varierte tema, som kan treffe
mange av klubbens medlemmer.
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 49.
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

GOD HØST FRA REDAKSJONEN:
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