Norsk Mopsklubb
Medlemsblad nummer 1 – 2022.

GOD PÅSKE.
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Styret 2021 - 2022:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara / Kasserer:
Vara:

Leder har ordet.

Kai Christoffersen.
Elisabeth Juverud.
Ann-Helén Strandheim.
Kari Aamodt.
Mona J Paulsen.
Hege Seim.
Gry Anita Pedersen.

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

Forside bilde er innsendt av:
Mona Paulsen.

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.

Hei alle medlemmer i Norsk Mopsklubb.
Årsmøte er holdt og nytt styre er valgt. Mange utfordrende
oppgaver venter på oss og det vil være viktig å ha god kontakt
med oppdrettere, medlemmer og NKK mf.
Organisasjonsarbeid er hva jeg jobber med i dag som
forbundssekretær i EL og IT Forbundet, og håper den
erfaringen blir nyttig som leder av klubben.
Hundelivet startet mange år tilbake da jeg ble med bestemor
og hentet en puddelvalp seks år gammel. Det ble fort min
oppgave å lufte denne hunden og som 14-åring kjøpte mine
foreldre en Schæfer fra kennel Rustøl ved Bergen.
Som voksen ble min første hund Dalmatiner og flere ble det
etter hvert som utstillinger fanget interessen. Vi fikk Kinesisk
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nakenhund og tre kull på rasen, med kennel navn Basika, som ble etablert i 2007. Og etter hvert fikk vi også
en hjemmeside: www.barney.no
I dag er det Chihuahua som er rasen vi har oppdrett på. Selv med flere raser i huset ble det Mops vår datter
ønsket seg, og vi kjøpte «Stella» i 2015.
Vi har i dag tre Mops hos oss som vi deltar på utstilling med, og kombinerer med turer rundt i Europa. Det
har sendt oss til steder som vi ikke hadde funnet som turister. Hundeverden har gitt oss venner i inn -og
utland, og det er flott med likesinnede som er opptatt av helse og har mye kunnskap om hund.
La oss alle bidra til å styrke klubben og vise engasjement i viktige saker. Har dere valpekjøpere eller andre
kjente med Mops som ikke er medlem i klubben, så spør om de ikke ønsker å være med. Organiserer dere
treff eller deltar på aktiviteter så send oss bilder og gjerne litt tekst som vi kan bruke i medlemsbladet og på
klubbens hjemmeside.
Hilsen Kai Christoffersen.

Ett hundeliv med små og store hunder. Vi har heldigvis en stor skog bak huset med fine tur muligheter. 2022
ser ut til å bli ett normal år og da blir det mange flere utstillinger enn de to foregående årene. Håper dere tar
kontakt om vi treffes rundt i landet. Er alltid klar for en hundeprat.
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Årsmøte 26. mars 2022.
Foreløpig innkalling og endelig innkalling til årsmøte ble sendt ut etter reglene og styret hadde åpnet for
både fysisk og digital deltakelse. Det ble bare 15 deltakere på årsmøte, som er veldig lavt. Ingen ønsket å
være med fysisk, og kanskje er dette den nye fremtiden som klubben må forholde seg til.
Det positive med digital deltakelse er at alle medlemmer kan delta uansett hvor de bor, men det gjør også at
de gode diskusjonene hvor flere tar ordet blir vanskeligere.
Det digitale årsmøte fungerte godt og Arne Johan Haugen åpnet årsmøte og fikk det formelle godkjent,
sammen med konstitueringen. Kai Christoffersen ble valgt som dirigent mens Ann-Helén Strindheim ble
valgt som sekretær.
Styrets årsberetning ble godkjent uten kommentarer.
Regnskapene ble lagt frem av kasserer og fikk disse godkjent uten
kommentarer.
Styret hadde forslag til årsmøte om å bevilge kroner 5.000 til våre
hundevenner i Ukraina eller på flukt fra Ukraina. Årsmøte vedtok å
gi kroner 5.000 til hundemat og kroner 5.000 til humanitært arbeid.
Styret hadde forslag om strengere helsekrav med øyelysning og
BOAS test for å kunne registrere kull hos NKK. Her fikk vi en god diskusjon hvor alle ønsket strengere krav
til det beste for rasen. Årsmøte hadde litt usikkerhet rundt hvordan man kan gjøre det ved bruk av
utenlandske hunder hvor det ikke forkommer slike helsetester / BOAS testing.
Etter en lang og god diskusjon fikk styret fullmakt til å kontakte NKK for å utforme registreringskravene.

Protokoll årsmøte Norsk Mops Klubb 26.03.2022 klokken 11.00 Digitalt på Teams
Antall deltakere: 15
Antall stemmeberettigede: Alle medlemmer
Antall stemmer: 22
Sak 1-2022 Åpning, innkalling, saksliste og konstituering. Innkalling og saksliste godkjent Konstituering:
Ordstyrer – Kai Christoffersen Referent – Ann-Helen Strandheim Undertegne protokoll: Mona J. Paulsen
Gry Marthinussen
Sak 2-2022 Årsberetning Ingen spørsmål eller kommentarer. Enstemmig godkjent.
Sak 3-2022 Regnskaper Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2021. Enstemmig godkjent
Sak 4-2022 Revisors beretning Til orientering
Sak 5-2022 Innkomne forslag
• Forslag 1 fra styret: Støtte til Ukraina Forslag om å gi kr 5000 til hundemat og kr 5000,- til
humanitært arbeid. Styret bestemmer hvordan og til hvilken organisasjon midlene skal fordeles.
Godkjent uten kommentar
• Forslag 2 fra styret: Krav til kjent helsestatus med øyelysning og BOAS
• Forslag 3 fra Mona J. Paulsen: Jeg foreslår at det innføres kjent status på øyelysning på mops fra 12
måneders alder og da før parring blir gjennomført. Ønsker kjent status først i en periode på 2-3 år for
å få kartlagt om vi har og hva vi har av øyeproblematikk på rasen. Gjeldende fra 01.01.2023
Forslag 2-1 og 2-3 Innføre krav om kjent status øyelysing (ECVO) på mops
Attesten må ikke være eldre enn 2 år ved parring. Klubben ønsker kjent status for å registrere valper i
dogweb. Vi ønsker hvert 2. år, men vi må undersøke videre og klarere med NKK før det blir et krav.
Mange gode innspill fra deltakere på årsmøtet som kort sammenfattet er: Klubben må gjøre det mer
attraktivt å stå på oppdretterlisten. Krav må innføres, kommer ingen vei med anbefalinger.
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Øyer er et problem på rasen. Gjelder ikke bare de i klubben, men like mye alle som avler utenom
klubben. Vi må gjøre noe, for vi vet ikke når vi står for tur hos Dyrebeskyttelsen. Ved å innføre krav for
å få registrert valpekull må også de som ikke er medlemmer i Norsk Mops klubb gjøre det for å få sine
kull registrert. Vi må gjøre alt vi kan og mere til for at vi fortsatt kan avle videre og beholde den flotte
rasen vår.
Forslag til tekst: Norsk Mops Klubb innfører krav om kjent status på øyelysning før parring.
Øyelysningen må være tatt før parring, og attesten må ikke være eldre enn 2 år. Prøveperiode på 3-5 år
for å kartlegge eventuell øyeproblematikk på mops. For utenlandskregistrerte hunder øyelyst i utlandet
og som blir brukt i avl i Norge kan den utenlandske ECVO-attesten registreres i dogweb. Alle
øyelysningsattester som ikke har ECVO gis dispensasjon i dogweb. De hunder som benyttes i avl i form
av frossen eller tilsendt sperm i Norge som kommer fra land som ikke har øyelysning godkjenner Norsk
Mops Klubb.
Replikk: Klubben tar en runde med NKK i forkant av søknad om innføring av krav for å diskutere
hvordan vi skal gjøre det. Styret gis fullmakt til å gjøre de endringer som må til.
Saken ble enstemmig vedtatt på årsmøtet
Forslag 2-2: Innføre krav om kjent BOAS på mops før en blir satt i avl. Attesten er gyldig i 2 år og skal
utelukke at grad 3 blir brukt i avl. Hunder fra land hvor man ikke har BOAS-testing gis dispensasjon til å
brukes i avl. For ikke å begrense populasjon ønsker vi mulighet til å bruke utenlandske hunder hvor de
ikke har BOAS testing.
BOAS er godt forsket på i England og det har noe for seg i arbeidet med å fremme helsen til mops.
Klubben kan samarbeide med andre raseklubber for å få til samlinger hvor det er mulig å BOAS-teste
hundene sine. Klubben kan også snakke med våre kolleger i Sverige/Danmark (Nordiske land).
Resultatet fra BOAS testen må ligge i dogweb for at hunden kan settes i avl. Gjelder både tisper og
hanner
Styrets forslag: Vedtatt mot 1 stemme. Styret gis fullmakt til å gjøre de endringer som må til.
Sak 6-2022 Valg: Valgkomitéen har bestått av:
Leder: Linda W. Asllani
Medlemmer: Mona J. Paulsen, Jannike Lassen og vara Sally Brooks
Valgkomiteen har bedt om å få forslag til kandidater gjennom flere kanaler.
Forslag på årsmøtet: vararevisor Vidar Monsen. Han er forespurt og takket ja.
Resultat fra årets valg: Antall stemmer: 22
Nytt styre fra årsmøtet: Leder 2 år Kai Christoffersen på valg i 2024
Nestleder 2 år Elisabeth Juverud på valg i 2023
Styremedlem 2 år Ann-Helen Strandheim på valg i 2024
Styremedlem 2 år Kari Aamodt på valg i 2023
Styremedlem 2 år Mona J. Paulsen på valg i 2023 (gjenværende periode til Kai Christoffersen)
Varamedlem 1 år Gry Anita Pedersen
Varamedlem 1 år Hege Seim
Valgkomité: Leder 2 år Linda W Asllani på valg i 2023
Medlem 2 år Toril Dønheim på valg i 2024
Medlem 2 år Jannike Lassen på valg i 2023
Varamedlem 1 år Sally Brooks
Revisor: Revisor 2 år: Torbjørn Seim på valg i 2023
Vararevisor Vidar Monsen.
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Styret har diskutert viktigheten av godt avlsarbeid og oppfordrer våre medlemmer og oppdrettere til å
skolere seg. Oppdretterskolen består av to helgekurs som holdes rundt i landet og arrangeres av NKK sine
regioner, med forelesere fra NKK sin helseavdeling.
Det er laget to viktige bøker til dette kurset som er Bind 1: Genetikk og avl og Bind 2: reproduksjon, fødsel og starten på livet.
Styret har vedtatt at klubben dekker kostnadene for disse to bøkene for medlemmer som gjennomfører
oppdretterskolen. Bøkene koster kroner 330,- pr stykk, og klubben tilbakebetaler kroner 660.- mot
dokumentasjon på fullført oppdretterskole.

Kursene annonseres i Hundesport, på
www.nkk.no og på Facebook. Påmelding skjer
til den regionen som arrangerer kurset.
Dette er populære kurs som fort blir fulle, så
meld på i god tid.
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NKK Kristiansand dag 1, lørdag
den 19. mars 2022:
BIR Tangetoppen’s Ronaldinho.
Eier: Vidar Monsen.
Oppdretter: Elisabeth Juverud.
BIM Minillas Tiffany Of Happiness
Eier: Margaretha Nilsson.
Oppdretter: Margaretha Nilsson.

Beste veteran: Tangetoppen’s
Ronaldinho.
Eier: Vidar Monsen.
Oppdretter: Elisabeth Juverud.

NKK Kristiansand dag 2, søndag
den 20. mars 2022:
BIR Tangetoppen’s Xtra Special Guy.
Eier: Hege Seim.
Oppdretter: Elisabeth Juverud.
BIM Kamlow Hotline Bling.
Eier: Lowe Kanflod.
Oppdretter: Lowe Kanflod.
Beste veteran: Tangetoppen’s
Ronaldinho.
Eier: Vidar Monsen.
Oppdretter: Elisabeth Juverud.

Redaksjonen er avhengig av at dere som har deltatt på utstilling sender oss bilder og gjerne noe tekst, så vi
kan formidle dette i medlemsbladet.
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HUSK: Rasespesial med storcert og Klubbcert utstilling 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 er også lagt ut på hjemmesiden.
Sted: Vestby hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby.
Telefon: 64959800
Epost: booking@vestbyhyttepark.no

Dommer: Daniell Örn Hinriksson, Island og Per Ahlehofff, Danmark.
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EN MOPS KAN OG VIL.
Av: Mona J Paulsen.

NKK og Norsk Mopsklubb og ikke minst vi oppdrettere som er tilknyttet klubben gjør alt vi kan for å avle
frem frisk, sunne og funksjonsfriske mops fordi vi er genuin interessert i rasen og at de skal få leve lykkelig
og friske i hele sitt liv. (se på klubben sin hjemmeside hvor mye tiltak vi har satt i gang for rasen siden
2016).
Vi tester dem for boas, patella og øyelyser dem og vi kjenner linjene generasjoner tilbake i tid.
Vi stiller på utstillinger og det er strenge krav til helse. Alle dommere som dømmer i dag må forholde seg
til BSI , der de ser etter sunn pust, sunn hud og øyne osv.. Det er ikke bare et hundeshow men også en
vurdering og verktøy for avlsarbeidet vårt.
Dommeren i dag er dyktige og slår hardt ned på mops som er dårlig i pusten, overvektige, gjenknepen
nesebor, kort snute, neserynke som er for stor eller dekke over nesen, for mye løs hud som også forstyrrer
øynene osv…
Vi oppdrettere som er tilsluttet NMK stiller strenge krav til hvem som får kjøpe mops av oss. Vi må også
følge klubbens avlskrav/ avlsanbefalinger og følge Nkk sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett. De
fleste av oss oppdrettere har også tatt oppdretterskolen, kynologikurs og har lang erfaring med rasen.
En mops skal holdes i god kondisjon og ikke bli overvektig.
Derfor er vi bevist på at det er aktive, turglade og kjærlige familier som får kjøpe hos oss. Jeg sier ikke alle
mops er frisk, men vi jobber iherdig for rasen.
Men de som kjøper mops må også forstå at en mops kreve tur og trim og det er ikke nok med en tur i
gaten/ nabolaget. De skal holdes i god kondisjon og fores rett (ikke bli overvektig eller dårlig
muskelmasse).
Mopsen er en herlig rase og dessverre hører vi oftest om de syke, men ikke om alle de friske, sunne
mopsene vi har i Europa og Norge.
Skal du kjøpe valp bruk god tid. Besøk oppdrettere, hils på foreldredyra og bli gjerne med på tur og
kenneltreff. Møt opp på utstillinger og prat med mopseiere og oppdrettere.
Bruk tid på å finne den rette oppdretter og valpen, og husk ikke kjøp på impuls.
Råd ved kjøp av valp fra NKK:
https://www.nkk.no/raser/mops-article8112-815.html
Råd Fra Norsk Mopsklubb
http://norskmopsklubb.no/valpeformidling/vil-du-kjope-mops-veiledning/
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Kennel MU-TI-LA
Mitt navn er Toril Dønheim.
Jeg kommer opprinnelig fra Kristiansund, men har de siste 20 årene bodd i Ålesund. Det er jeg Toril som
steller, og har hovedansvar for hundene våre. Far i huset Eirik er mye opptatt med sin lidenskap som er
fotball, og er sportslig leder i Kristiansund Ball Klubb. Mine tre voksne barn Trine, Martine og Patrik har nå
flyttet hjemmefra og bor spredt rundt i landet med sine samboere. Jeg jobber som hundefrisør, men er
utdannet førskolelærer. På fritiden holder jeg kurs og trening for utstillingshunder og valper her i Ålesund.
Vår yngste datter, Carmen bor fremdeles hjemme hun går på videregående skole – Toppidrett. Carmen har
vært en aktiv Juniorhandler som har vært på landslaget i Juniorhandling. Hun er dyktig handler på alle
hunderaser. Vi bor landlig til i Spjelkavik ca.20 minutter fra Ålesund sentrum. Her har vi stor inngjerdet
eiendom hvor hundene kan løpe fritt og kose seg. Hundene lever sammen med oss som fullverdige
familiemedlemmer.
KENNEL MU-TI-LA - ble godkjent kennelnavn
i 2002.
Mu-Ti-La betyr "Mor til Perler" på Tibetansk.
Navnet gjenspeiler på alle måter forholdet jeg har
til hundene mine, og mitt oppdrett.
Vi driver oppdrett på Mops, Whippet, SharPei og
Chihuahua.

Mitt mål som oppdretter er å fremme rasen i henhold
til rasestandarden.
Med dette mener jeg å avle rasetypiske, velfungerende
sunne familie hunder når det gjelder både mentalitet og
eksteriør.

Jeg ble i 2019 autorisert ringsekretær for Norsk Kennel
Klubb.

N S Uch Quality Is Provacative av Pugling,
Best in show på norsk Mops klubb spesial utstilling.
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Bildet er fra Runde, sammen med vår Best Of Retsos Serena Williams.
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Norske utstillingschampioner
Av: Mona H.G. Bergheim.

Kennel Snowpug har fått to nye utstillings championer. Helgen 2 og 3. april var det utstilling og våre Mops
«Oscar» og «Gunnar» deltok.
Brødrene "Oscar" Snowpug's Xtra Special Memory (eier: Tor-Gunnar Johnsen & oppdretter) & "Gunnar"
Snowpug's Xtraordinary Dream (eier: Maria Nyland Schenk & Kurt Nyland), fikk sine norske championat
på deres første forsøk etter fylte 2 år.

Dommere var: Marie Thorpe & Dagmar Klein

Snowpug's Xtraordinary Dream
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Snowpug's Xtra Special Memory
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Av: Kai Christoffersen.

Tangetoppen’s Enjoy the Ride «Mika» deltok på sin andre
utstillingshelg og ble BIR begge dager med Cert.
Dommer lørdag var Per Kristian Andersen.

Mika med dommer Carol Mulcahy.

Mika trives med oppmerksomheten hun får i
ringen og det hjelper veldig med noen godbiter
innimellom også. I dag er hun nok den typen
som bør dempes litt før en går i ringen.
Men veldig gøy at hun liker det. Og lørdag
fikk hun vist seg ekstra frem med deltakelse i en ganske stor gruppefinale, hvor hun ble plassert som BIG 4.
Søndag ble vi med i semifinalen, men ble så takket av der.
Varhaug har i mange år vært en utstilling vi har forsøkt å delta på. Arrangører gjør en god jobb og det er
alltid mange kjente utstillere her. Det sosiale er viktig del av utstillingen og en får muligheten til å se mange
flotte hunder.
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Enorm økning av registrerte hunder.
Av: Kai Christoffersen.

NKK melder om enorm økning av registrerte hunder i 2021. Pandemien har tydeligvis ført til økning av
hunder og nye hundeeiere. Det er positivt at mange flere får seg hun, men det er også ett stort ansvar
oppdrettere har med at valpene kommer til de rette familier. Og som mange oppdrettere har opplevd er det
vanskelig å være sikker på at kjøper av valpene har så god tid, erfaring, og ønsker som de sier i samtalen.
I 2021 ble det registrert 37.314 nye rasehundvalper hos NKK, som er en økning på 8.135 valper.
År
Antall registrerte:

2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
61
184 161 181 172 161 143 183

Mops er på plass 64 med 183 registrerte valper. En liten økning, men omtrent samme antall som i 2015 og
2017. Håper alle oppdrettere er flinke til å oppfordre sine valpekjøpere til å være medlem i klubben.
Det er fortsatt Border Collie som er den mest populære rasen. At økningen i registrering kommer først nå
skyldes trolig at mange har stått lenge på venteliste på mange raser. Håper at veldig mange har tenkt godt
igjennom sitt valg av rase og at de har tid til hund nå som hverdagen er tilbake.
For Mops er nok ikke utfordringen blitt større da det ikke er mange flere valper på markedet enn vanlig.

De 10 mest populære rasen i 2021 er:
1. Border collie
2. Engelsk setter
3. Staffordshire bull terrier
4. Golden retriever
5. Labrador retriever
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6. Norsk elghund grå
7. Schäferhund normalhår
8. Cocker spaniel
9. Dansk-svensk gårdshund
10. Gordon setter

FRA REDAKSJONEN:
Håper alle får en fin påske og kan nyte flotte turer med sine hunder om de er på fjellet, eller i byen. Om
bladet skal ha ett godt og spennende innhold må dere være flinke med å bidra. Har dere deltatt på aktiviteter
så send gjerne ett bilde og noe tekst.
Vi ønsker å kunne få informert i medlemsbladet de viktigste sakene og ha med litt skrytebilder av våre
herlige Mops.
På side 2 er det oversikt over når neste medlemsblad er planlagt så dere vet å sende inn bidrag i god tid før
utgivelsen. Vi jobber kontinuerlig med å holde hjemmesiden oppdatert også. Her er det mange «døde»
lenker til hjemmesider. Kan dere gi en tilbakemelding om dere har fått ny adresse eller om lenken skal
fjernes.
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