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Leder har ordet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hei alle medlemmer i Norsk Mopsklubb. 

 

Vi i styret jobber om dagen med godkjenninger av utstillinger for 2022, 

vår utstilling i 2022 som forhåpentligvis blir avholdt i Vestby, Kai med 

medlemsblad, neste års årsmøte hvor møtedato kommer i dette nr. RAS, 

og samarbeid med NKK om en sak som kommer senere. 

Som leder har jeg en kjempefin gjeng å jobbe med i styret og jeg vil 

med dette benytte anledningen til å takke de for deres innsats i året som 

har gått.  

Økonomien i klubben er sunn og vi her en god del penger på bok. 

 

Til slutt så vil jeg ønske alle medlemmer en riktig god jul og godt nytt 

år. 

 

Hilsen 

Arne Haugen. 
 

 
 

 

 

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 Gina 

Tuft-Nesse. 

 

 

 

 

Utgivelser: 

Nr. 1 – 2022 i uke 14. 

Nr. 2 – 2022 i uke 27. 

Nr. 3 – 2022 i uke 37. 

Nr. 4 – 2022 i uke 50. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:web@norskmopsklubb.no
mailto:redaktor@norskmopsklubb.no
http://www.norskmopsklubb.no/
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Det var ventet dom i saken hvor 

Dyrebeskyttelsen har gått til sak 

mot NKK, 2 raseklubber og 6 

oppdrettere for ulovlig avl av 

hunder i strid med dyrevelferdsloven. 
 

Av: Kai Christoffersen. 

 

Det er stor interesse for saken i både Norge og utlandet. At alle parter har felles mål om å avle sunne og 

friske hunder er bra. Så vil det nok være mange meninger om hvordan dette skal og bør gjøres. Det er et 

godt samarbeid mellom NKK og raseklubbene og krav om rasekompendium. Uansett utfall av rettsaken blir 

ikke utfordringer rundt helse borte på hverken de berørte rasene eller andre raser. Derfor må man jobbe 

videre med godt avlsarbeid og sette strenge krav til avlsdyrene. 

 

Det skal bli vanskelig for en domstol å hevde at loven er brutt og støtte Dyrebeskyttelsens krav om stans i 

oppdrett av disse rasene. Og rasene er ikke noe som kun finnes i Norge slik at problemet forsvinner med ett 

lovforbud her hjemme. Skulle ønske det ble satt mer fokus på oppdrett av blandingshunder. Her får man 

avkom uten anelse om sykdommer, skavanker og mentalitet.  

 

Boas testing er godt virkemiddel for å sikre godt avlsarbeid. Det er utdannet ca 100 veterinærer som nå kan 

ta testen og registrere dette hos NKK. 

 

 

 

Det er denne paragrafen i 

dyrevelferdsloven som Dyrebeskyttelsen 

hevder er ulovlig avl av Cavalier og 

Bulldog rasene. 

 

Når det faller dom i saken over nyttår, vil 

den være å finne på www.nkk.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25.Avl 

Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber 
skal gjennom avl fremme egenskaper som gir robuste dyr 
med god funksjon og helse. 

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av 
genteknologiske metoder, som: 

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller 
mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike 
arveanlegg, 

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller 

c) vekker allmenne etiske reaksjoner. 

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes 
i videre avl. 

Kilde: Lovdata.no 

 

http://www.nkk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
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Bekjentgjøring av årsmøte 2022. 

 
Årsmøte er berammet til lørdag 26. mars i Oslo. 

 

Sted: Torggaten 12, 0181 Oslo. 

 

Foreløpig saksliste:  

• Årsberetning 

• Regnskap med revisors beretning  

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.                                              

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

• Forslag til kandidater til valgene.                                                                                                  

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

 

Forslag på saker til årsmøte sendes leder av Norsk Mopsklubb: 

Arne Haugen 

Epost: arnejohan.haugen@gmail.com 

Tlf.: 92204844 

 

Forslag på kandidater til styret sendes leder av valgkomiteen:  

Linda Wedel Asllani 

Epost: linda.wedel.asllani@gmail.com 

Tlf.: 93636128 

 

 

 

Bella og Pumba koser seg i snøen. 

Bella og Pumba er fra Kennel Chubbie Babies og Kennel Termel.  Bella er 7 mnd og Pumba er 12 uker da 

bilde er tatt. 

Bildene er innsendt av Victoria Ødegård Vehu 

mailto:arnejohan.haugen@gmail.com
mailto:linda.wedel.asllani@gmail.com
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Rasespesial med storcert og Klubbcertutstilling 2022 
 

Det planlegges utstillingshelg 27. august. Vi håper på sosiale aktiviteter på lørdag med fellesgrilling ol, med 

utstilling lørdag den 27. august. Det er reservert noen hytter til Mopsklubben og en bør være tidlig ute for å 

sikre seg hytte denne helgen. Det er også muligheter for overnatting med bobil og campingvogner, men få 

plasser med strøm. Dommere og annen praktisk informasjon blir lagt ut på hjemmesiden så fort bekreftelser 

er på plass. 

 

Sted: Vestby hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby. 

Telefon: 64959800 

Epost: booking@vestbyhyttepark.no 

 

Dommer: Daniell Örn Hinriksson, Island og Per Ahlehofff, Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:booking@vestbyhyttepark.no
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NKK har lagt ut tips fra 

Agria forsikring på hva 

en bør tenkte på i 

vinterkulden: 

1. Kulde 

Frostskader kan ramme hunder 

på samme måte som 

mennesker. Noen områder er 

mer utsatte enn andre slik som 

ørene, testiklene, patter, 

haletipp, mageområdet og 

potene.  

Dekken og potesokker er godt å 

ha på kalde dager samt at 

hunden holdes i aktivitet. I alle 

fall om du har en hund som blir 

fort kald. Her er det store 

forskjeller på de ulike hundene. 

2. Klumper i pelsen 

Ser hunden din ut som «en 

vandrende snøballkrig» på 

enkelte vinterdager? Det ser 

komisk ut, men hunden blir flere 

kilo tyngre og kan få problemer 

med å røre seg ordentlig. Det 

kan også bli sår i huden.  

Når du kommer hjem, kan du 

dusje hunden med lunkent vann 

og prøve å løse opp alle flokene. For å forhindre dette er det lurt å holde pelsen under poter 

og ellers der problemet oppstår så kort du kan. Om du har en hund som ikke skal klippes så 

mye, kan det være smart å gå til anskaffelse av en heldekkende dress.  

3. Poter 

Vinteren kan være tøff for labbene. Hard skare på snøen, is og frossent underlag kan slite på 

de vanligvis myke potene. Bruk derfor potesokker hvis dere skal på en lengre tur på slikt 

føre.  

Du kan også bruke potesalve, bare husk å smøre inn potene i god tid før du skal ut slik at 

salven rekker å trekke godt inn mens potene fortsatt er tørre innendørs. 

Felizeti’s Chanel Cookie trives godt med snø og har sendt oss 

dette nydelige vinterbilde. 
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Bor du et sted der det saltes kan saltet lage sprekker i potene som blir irriterte og vonde. Skyll 

og tørk potene godt etter hver tur. 

4. Skitur 

Varsku her! Mange hunder elsker å få være med på skitur, men vær forsiktig rundt ski med 

stålkanter da dette kan gi alvorlige kuttskader. Pass også godt på at hunden din ikke kommer 

i veien for deg eller andre skigåere. Det kan fort ende med knall og fall for både menneske og 

hund! 

5. På glattisen 

Hold hunden i sele og bånd eller langline i nærheten av vann og is. Har du noe godt i lomma 

er sannsynligheten større for at hunden din kommer på innkalling om den går ut på utrygg is. 

Du kan også prøve å løpe i motsatt retning vekk fra isen og se om hunden følger etter.  

Skulle hunden gå igjennom isen må du ringe brannvesenet hvis det er for risikofylt å gjøre en 

redningsaksjon selv. 

6. Refleks 

Hunder med mye pels sees bedre med en refleksvest enn med et reflekshalsbånd, da denne 

ofte kan "gjemme seg" i pelsen. Bruk også gjerne bånd med refleks og led-lys. Ikke glem 

refleks og lys til deg selv også.  

God vinter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Bella» 
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Mestvinner liste. 
  

Fra og med 2016 er det eier av respektiv(e) hund(er) eller oppdretter (for årets oppdretter) 

som sender inn resultater til klubben. Dette gjelder alle årspriser. 
 

Søknadskjemaer og regler for utregning finner du på klubbens hjemmeside: www.norskmopsklubb.no 

 

På denne siden finnes all informasjon: http://norskmopsklubb.no/utstilling/arspriser-regler-for-utregning/ 

 

Om du behøver hjelp ta kontakt med mestvinner ansvarlig: Mona Bergheim 

e-post: mona@norskmopsklubb.no 

 

ÅRETS VALP OG VETERAN 

Kun resultater fra offisielle utstillinger. Sendes inn av eier. Maksimum 5 tellende utstillinger. 

Samme utregning som for Årets Mops. 

 

ÅRETS NYKOMMER (sendes inn av eier)  

FOR ALLE HUNDER UNDER 2 ÅR, det vil si alle resultater det året før hunden fyller 2 år teller. Høyest 

poengsum på INNTIL 5 UTSTILLINGER. Ved like resultater blir høyeste individuelle resultat 

utslagsgivende. Denne prisen kan kun vinnes EN gang. 

1BHK/BTK   7 poeng 

2BHK/BTK         6 poeng 

3BHK/BTK         5 poeng 

4BHK/BTK         4 poeng 

CK                3 poeng 

EXCELLENT      2 poeng 

VERY GOOD   1 poeng 

 

ÅRETS AVLSHUND (eier av avlshund sender inn) 

Her telles de inntil 5 beste resultatene per hund fra 3 avkom etter samme hannhund eller tispe. Avlshunden 

selv behøver ikke ha vært på utstilling. Avkommene behøver ikke være eid av avlshund eier. 

1BHK/BTK    7 poeng 

2BHK/BTK         6 poeng 

3BHK/BTK         5 poeng 

4BHK/BTK         4 poeng 

CK                3 poeng 

EXCELLENT      2 poeng 

VERY GOOD  1 poeng 

 

ÅRETS OPPDRETTER (Oppdretter sender inn) 

Her telles de inntil 5 beste resultatene per hund på 4 hunder fra samme oppdrett. 

De behøver ikke å ha vært stilt som egen oppdretterklasse. Hundene trenger ikke eies av oppdretter. 

1BHK/BTK    7 poeng 

2BHK/BTK         6 poeng 

3BHK/BTK         5 poeng 

4BHK/BTK     4 poeng 

CK                   3 poeng 

EXCELLENT      2 poeng 

VERY GOOD  1 poeng 

 

http://www.norskmopsklubb.no/
http://norskmopsklubb.no/utstilling/arspriser-regler-for-utregning/
mailto:mona@norskmopsklubb.no
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Styret har diskutert flere måter å få frem en mestvinner liste som er både enkel og rettferdig. Styret har en 

målsetning om å legge frem en ny utregning på årsmøte 2022. 

Det er ønskelig at klubbens medlemmer kommer med forslag til hvordan en slik liste bør være 

 

Det er mange hensyn å ta. Antall deltagende hunder. Skal NKK utstillinger gi ekstra poeng? Og klubbens 

egen rasespesial bør gi ekstra poeng. Med ett godt system så må man kunne unngå at flere hunder havner på 

samme poeng.  

 

Send forslag til Mona Bergheim, slik at styret får ett godt grunnlag til å utarbeide liste. Så vil det 

selvfølgelig være mulig å foreslå endringer etter at styret har lagt frem sitt forslag på årsmøte. 

 

Bruk e-post: mona@norskmopsklubb.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella 

mailto:mona@norskmopsklubb.no
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Kennel Head On 

Eva og Arne Haugen 

Epost: arnejohan.haugen@gmail.com 

Tlf.: 92204844 

Fylke: Akershus (Viken) 

 

Trulteskogen Kennel 

Kjersti Berntzen 

Epost: kjersti.berntzen@gmail.

com 

Tlf.: 92407461 

Webside: www.trulteskogen.c

om 

Fylke: Akershus (Viken) 

Kennel Exeline 

Jannicke og Trond Johansson 

Epost: Eide_677@hotmail.com 

Tlf.: 99314647 

Webside: www.kennelexeline.net 

Fylke: Hedmark (Innlandet) 

Kennel Mu-Ti-La 

Toril Dønheim 

Epost: doenheim@gmail.com 

Tlf.: 41205298 

Webside: www.kennelmutila.com 

Fylke: Møre og Romsdal 

Kennel Pugbully 

Heidi Fridtjofsen 

Epost: heidi@pugbully.no 

Tlf.: 98444288 

Fylke: Nord Trøndelag 

(Trøndelag) 

Trønderriket Kennel 

Bente Vangen 

Epost: tronderriket.kennel@outlo

ok.com 

Tlf.: 41388649 

Webside: tronderriket.123hjemm

eside.no 

Fylke: Nord Trøndelag 

(Trøndelag) 

Kennel Raolex 

Sheila Rao 

Epost: sheilarao_9@hotmail.com 

Tlf.: 90788437 

Fylke: Nordland 

Kennel Snowpug  

Mona Helen Gunnarsdotter 

Bergheim 

Epost: snowpug@online.no 

Tlf.: 94893898 

Webside: www.snowpug.com 

Fylke: Troms (Troms og 

Finnmark) 

Kennel Tangetoppen 

Elisabeth Juverud 

Epost: tangetoppenpugs@gmail.c

om 

Tlf.: 40212949 

Webside: www.tangetoppen.org 

Fylke: Vestfold (Vestfold og 

Telemark) 

Kennel FiPiLi 

Turid Kvamme 

Epost: y-amas@hotmail.com 

Tlf.: 91327444 

Fylke: Vestfold (Vestfold og Telemark) 

Kennel Mopsofnorway 

Gry Marthinussen 

Epost: grymarth@gmail.com 

Tlf.: 41252244 

Fylke: Vestfold og Telemark 

 

Kennel Ludella 

Ann Kristin Borge 

Mail: ankiborge@outlook.com 

Tlf.: 99547846 

Fylke: Vestfold/Telemark 

 
Kennel Moskusbanden 

Kari Aamodt 

Epost: kaaamodt@gmail.com 

Tlf.:95861113 

Fylke: Østfold (Viken 

Kennel Chuckaboo’s 

Inga Dis Thorsteinsdottir 

Epost: ingad84@gmail.com 

Tlf.: 98062073 

Fylke: Møre og Romsdal 

 

mailto:arnejohan.haugen@gmail.com
mailto:kjersti.berntzen@gmail.com
mailto:kjersti.berntzen@gmail.com
http://www.trulteskogen.com/
http://www.trulteskogen.com/
mailto:Eide_677@hotmail.com
https://www.kennelexeline.net/
mailto:doenheim@gmail.com
http://www.kennelmutila.com/
mailto:heidi@pugbully.no
mailto:tronderriket.kennel@outlook.com
mailto:tronderriket.kennel@outlook.com
http://tronderriket.123hjemmeside.no/
http://tronderriket.123hjemmeside.no/
mailto:sheilarao_9@hotmail.com
mailto:snowpug@online.no
http://www.snowpug.com/
mailto:tangetoppenpugs@gmail.com
mailto:tangetoppenpugs@gmail.com
http://www.tangetoppen.org/
mailto:y-amas@hotmail.com
mailto:grymarth@gmail.com
mailto:ankiborge@outlook.com
mailto:kaaamodt@gmail.com
mailto:ingad84@gmail.com
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Pugling Kennel 

Rina Lucille Remmert 

Epost: rina.remmert@gmail.com 

Tlf.: 95098313 

Fylke: Akershus (Viken) 

Kennel Marmelade 

Torunn Johanne Rosvold 

Epost: torunn.marmelade@g

mail.com 

Tlf.: 92694036 

Fylke: Vestland 

Kennel Felizeti 

Mona J. Paulsen 

Epost: monaj.paulsen@gmail.co

m 

Tlf.: 93671589 

Fylke: Vestland 

Kennel Proud Tail 

Beth Moen Monrad 

Epost: elizebmo@online.no 

Web: www.123hjemmeside.no/kennel

proudtail  

Fylke: Agder 

Kennel Umbrella`s 

Linda Wedel Asllani 

Epost: linda.wedel.asllani@gm

ail.com 

Tlf.: 93636128 

Fylke: Vestland 

Kennel Izakhan 

Hege Ruud & Marie Balogh 

Epost: hegeruud203@gmail.com  

Tlf.: 91377172 

Fylke: Viken 

Kennel Arguss Kay 

Olga Nikolaisen 

Epost: nikolaisen@vandex.ru  

Tlf.: 90968163 

Fylke: Oslo 

Kennel PEI FANG  

V/ Marianne og Brynjar Holmli 

Epost: marianne.holmli@gmail

.com 

Tlf.: 95281266 

Webside: www.peifangchows.c

om 

Fylke: Trøndelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rina.remmert@gmail.com
mailto:torunn.marmelade@gmail.com
mailto:torunn.marmelade@gmail.com
mailto:monaj.paulsen@gmail.com
mailto:monaj.paulsen@gmail.com
mailto:elizebmo@online.no
http://www.123hjemmeside.no/kennelproudtail
http://www.123hjemmeside.no/kennelproudtail
mailto:linda.wedel.asllani@gmail.com
mailto:linda.wedel.asllani@gmail.com
mailto:hegeruud203@gmail.com
mailto:nikolaisen@vandex.ru
mailto:marianne.holmli@gmail.com
mailto:marianne.holmli@gmail.com
http://www.peifangchows.com/
http://www.peifangchows.com/
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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 14. 

 

 

 

Send gjerne direkte til meg på 

Epost: kai.christoffersen@elogit.no 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

GOD JUL OG GODT 

NYTTÅR FRA 

REDAKSJONEN: 
 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:kai.christoffersen@elogit.no

