Norsk Mopsklubb
Medlemsblad nummer 1 – 2021.

Side 4:
Rasespesial og storcert utstilling lørdag den 28. august 2021.
Side 5:
Protokoll fra årsmøte.
1

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 Jeanette
Groseth.

Leder har ordet.
Hei alle medlemmer.
Snart vår for Mops og eiere, endelig.
Så får vi i tillegg håpe det blir
lettelser i Koronatiltak og at vi snart
får vaksine alle sammen, så vi snart
kan komme tilbake i en normal
hverdag.
Vi fikk avhold årsmøte den 21 mars
2021 på Teams, noe som fungerte
veldig bra. Jeg tror vi var 23
medlemmer som deltok, noe som
var kjempebra. Vi fikk alle sammen
som hadde noe på hjertet sagt noen
ord, medlemmer fikk pratet med
styret og fortalt om sine
bekymringer for rasen vår. Samtidig
fikk vi i styret fortalt litt om hva vi
jobber med og planlegger å jobbe med videre.
Vi ser at dette var en plattform vi også ønsker å bruke videre i årsmøter
der alle ikke får møtt fysisk, det vil si at neste år skal vi prøve å
kombinere årsmøte både fysisk og at de som ikke kan komme kan delta
på Teams (eller lignende plattform).

Jeg vil også få takke avgående styremedlem Rikke Neverdal Søhoel for
den jobben hun har gjort for klubben vår. Rikke har takket ja til å være
med videre som resursperson i styret, noe vi setter veldig pris på.
Og så vil jeg ønske Kai Christoffersen velkommen inn i styret. Kai har
allerede fått og påtatt seg oppgaver i styret som vi tror han kommer til å
utføre veldig bra. I styret er jo det å samarbeide og stille kritiske
spørsmål, utføre sine oppgaver, delta i møter, mm veldig viktig og det
gjør alle som nå sitter i styret.
Vi holder på med en del store oppgaver for rasen som jeg håper vi etter
hvert får sett resultater av. Vi jobber tett med NKK og har en flott
dialog med dem.
Det er veldig viktig at våre oppdrettere følger klubbens anbefalinger og
krav til oppdrett, og spesielt nå i disse tider hvor det masseproduseres
valper, blandingsvalper og av foreldredyr man kanskje ellers ikke ville
avlet på grunn av pust, helse og kanskje rasetypiske detaljer og ekstremiteter man ellers ikke villet avlet på.
Dette gjøres nå i mange raser og her håper jeg vi er flinke i Norsk Mopsklubb og tenker oss godt om på hva
vi vil avle videre på.
Da vil jeg få ønske alle våre medlemmer en riktig god vår og sommer.
Arne Haugen.
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Mops på topptur.
Av: Kai Christoffersen.
Ferie betyr som oftest hundeutstilling, og vi
klarer å kombinere dette på en god måte. Så med
Norges ferie i 2020 ble det kystveien gjennom
Nordland for å delta på NKK Fauske.
Da gikk turen innom Torghatten og Oscar ble
selvsagt med opp til toppen. Det er bare 258
meter opp til hullet i Torghatten, så den store
toppturen er det ikke. Det er mye stein å tråkke
seg opp på. Oscar vurderte hva som så ut som
beste veivalget og tok sats. Moro med sprek
hund som tar utfordringene ganske enkelt. Hullet
i Torghatten er 160 meter langt, så vi måtte gå
igjennom og se på utsikten på andre siden også.
Det ble en fin tur og nydelig utsikt fra toppen. Vi
var ganske heldig med været og hadde sol, og
nesten vindstille. Turen ned gikk smertefritt og
det ble en fin dag på fjellet.

Sissel og Oscar på Torghatten.

Velkommen til utstilling 28. august 2021.
Styret håper mange vil finne veien til årets
utstilling som arrangeres 28. august. Bildet
er fra utstillingen i 2020 som fungerte
veldig bra og hvor smittevern var ivaretatt.
Selv med avstandsregler ol, så er
det sosialt og moro å treffes.
Det blir stor cert på begge
utstillingene!
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RASESPESIAL OG STORCERT-UTSTILLLING 2021
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

Protokoll årsmøte Norsk Mops Klubb 21.03.2021 klokken 14.00
Digitalt på Teams
Antall deltagere: 18
Antall stemmeberettiget: Alle medlemmer
Antall stemmer: 28
Innkalling og saksliste ble godkjent, Arne Johan Haugen valgt som møteleder. Ann-Helén Strandheim
referent, protokoll undertegnes av Hege Seim og Linda W. Asllani
Årsberetningen og revisors beretning ble tatt til orientering. Regnskapet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Medlemskontingent forblir uendret.
Innkommet sak fra Mona J Paulsen: Lovendring § 3-2 Møte og stemmerett.
Jeg foreslår at det er mulighet til å ha en fullmakt til å stemme både på valg og saker. En fullmakt pr
person/medlem. Tekst om at det ikke kan stemmes ved fullmakt fjernes.
Årsmøtets uttalelse og vedtak: Sakene bør kunne diskuteres og kan da endre seg når man får belyst flere
sider av en sak. En tanke for fremtiden er at det også skal være mulig med digital deltagelse i tillegg til
fysisk deltagelse.
Stemmer: 8 ja og 13 nei.
§ 3-2 blir derfor stående uendret.
Styret 2021 vedtatt av årsmøtet:
Leder for 2 år Arne Johan Haugen (ikke på valg)
Nestleder for 2 år Elisabeth Juverud
Styremedlem for 2 år
Mona H. Bergheim (ikke på valg)
Styremedlem for 2 år Kari Aamodt
Styremedlem for 2 år Kai Christoffersen
Varamedlem for 1 år Ann-Helén Strandheim
Varamedlem for 1 år Hege Seim
Valgkomite 2021 vedtatt av årsmøtet:
Leder for 2 år Linda W. Asllani
Medlem for 1 år Mona J. Paulsen
Medlem for 2 år Jannike Lassen
Varamedlem 1 år Sally Brooks
Revisor og vararevisor valgt av årsmøtet 2021:
Revisor 2 år Torbjørn Seim (ikke på valg)
Vararevisor for 2 år Brigitte Bergo
Innlegg fra leder Arne Johan Haugen
Møte i RS 20.03.2021
Det ble stemt for at grunnkontingenten til NKK ikke skulle økes. Som en konsekvens av dette trakk hele
hovedstyret seg. Det blir avholdt ekstraordinært RS etter påske med valg.
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Valper og valpesalg.
Valpeformidler og leder blir ringt ned av folk som ønsker valp. Norsk Mops Klubb vil sammen med NKK
lage en felles strategi for hvordan valpefabrikker og blandingshunder håndteres. Spanielklubben har som
eksempel lagt ut en annonse på Finn.no. Vi må kontakte de for å høre hva de har gjort for å få annonsen sin
godkjent av Finn.no.
Dyrebeskyttelsen burde vært på banen når det gjelder disse blandingsvalpene istedenfor å bruke all energien
sin på raseklubbene. Hva kan vi som raseklubb gjøre med medlemmer i vår klubb som går ut og selger
blandingsvalper? Flere av disse blandingsvalpene blir solgt til full pris eller mer da noen mener at
blandingshunder er friskere enn reinrasede hunder.
Dette er en sak som vi vil arbeide med framover.

Dato: 21.03.2021
Hege Seim og Linda W. Asllani

Medlemsbilder:
Foto: Ann-Helen Strindheim
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Foto: Ann-Helen Strindheim

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
Valpeformidler:
Gry Anita Pedersen
valpeformidler@norskmopsklubb.no
Tlf: 41659403

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

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

Medlemsbilder:

Foto: Gry Marthinussen
7

Foto: Gry Marthinussen

Helsearbeid hos NKK og raseklubbene.
Av: Kai Christoffersen.

I flere år har det vært strategisk og målrettet arbeid for å bedre helsen til hunder. Dessverre gir slikt arbeid
ett søkelys også fra de som tror de jobber for dyrs helse. Kanskje skulle man være mer ydmyk for at slikt
arbeid tar tid.
NKK sier tydelig «NKK skal være en proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og hundeeieres sak.
Vi har derfor tydelige holdninger om saker som påvirker hverdagen til norske hunder og deres eiere.»
En av sakene kennelklubben har jobbet for er innføring av obligatorisk ID-merking. Dette vil være bra for
hundehelse og hundeveldferd. NKK har jobbet med ett slikt krav siden 1990-tallet, men i fjor anbefalte
Justiskomiteen Stortinget om å stemme ned forslaget om obligatorisk ID-merking.
Ellers er det BOAS-gradering som vil være viktig arbeid for å få sunnere rase, sammen med øvrig krav som
er til avlsdyr. De forskjellige raseklubbene har forskjellig fokus etter de utfordringer deres rase har. Mye bra
avlsarbeid og dyktige oppdrettere er viktig for å nå mål om god hundehelse og velferd.

Funksjonell BOAS-gradering, mops:
Tidspunkt
Grad 0

Grad I

Respiratoriske lyder

Inspiratorisk anstrengelse

Dyspné, cyanose, synkope

Før belastning Ikke hørbare

Ikke til stede

Ikke til stede

Etter
belastning

Ikke til stede

Ikke til stede

Ikke til stede

Ikke til stede

Ikke til stede eller mild

Ikke til stede

Ikke til stede til moderat

Ikke til stede

Moderat til kraftig

Dyspné til stede.
Ingen cyanose eller synkope.

Moderat til kraftig snorking eller
Før belastning hvesing

Moderat til kraftig

Dyspné til stede. Kan ha
cyanose. Ute av stand til å
anstrenge seg.

Etter
belastning

Kraftig

Dyspné til stede.
Kan ha cyanose eller synkoper

Ikke hørbare

Ikke hørbar til mild snorking
og/eller moderat nasal snorking
som tidvis er til stede når den
Før belastning snuser

Etter
belastning
Grad II

Mild snorking eller hvesing,
og/eller moderat nasal snorking
som tidvis er til stede når den
snuser og/eller mild snorking som
tidvis er til stede når den peser

Mild til moderat snorking eller
Før belastning hvesing
Etter
belastning

Moderat til kraftig snorking eller
hvesing

Grad III

Kraftig snorking eller hvesing

Belastningstesten består av 3 minutters trav (6-8 km/t), og har til hensikt å gjøre hunden andpusten.
ORDFORKLARINGER:
Respiratoriske lyder: Pustelyder.
Inspiratorisk anstrengelse: Anstrengelse ved innpust.
Dyspnè: Pustebesvær, tung pust, åndenød.
Cyanose: Blålig misfarging av hud eller slimhinner. Lettest for hundeeier å se på tungen. Kommer av lavt
oksygeninnhold i blodet. Synkope: Kortvarig tap av bevissthet (besvimelse), oftest pga. oksygenmangel til hjernen.
Regurgitasjon (i denne sammenheng): Oppgulping.
Respiratorisk lyd: Snorking (lavfrekvent lyd/stertor) eller hvesing (høyfrekvent lyd/stridor) diagnostiseres både ved å
høre etter på vanlig måte, samt ved å lytte med stetoskop på strupeområdet Mild: kun hørbar med stetoskop
Moderat: periodevis hørbar uten stetoskop.
Kraftig: høy, konstant lyd som er hørbar uten stetoskop
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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.
Neste utgivelse blir i uke 25, så vi får ut ett blad før sommerferien.
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
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Foto: Ann-Helen Strindheim
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