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

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:
Bente Vangen.

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.

Leder har ordet.
Det er sommer og som
vanlig ett veldig variert
vær over vårt
langstrakte land. Håper
dere alle får en flott
sommer med mye
hygge sammen med
våre flotte hunder.
Det skjer mye i klubben
for tiden og det meste
handler om helse og
hundeaktiviteter.
Jeg ble som leder av
Norsk Mopsklubb
kontaktet av NRK som
skulle skrive om rasen
etter de hadde lest
rapport fra England, om
at Mops ikke var til å
redde. En tolkning som
dyrebeskyttelsen hadde
fått for seg.
Ellers er det utstilling 27. august og vi håper mange deltar.
Om en ikke skal stille ut sin hund så kan man komme for det
sosiale, og ikke minst delta på hundeløp.
Det blir samtidig mulighet for å BOAS teste til sterkt redusert
pris. Påmelding og informasjon finnes i bladet.
Også medlemsmøte planlegges til høsten og send meg gjerne
saker dere ønsker at klubben skal ha som tema på
medlemsmøtene.
Tror vi har satt sammen ett interessant medlemsblad med mye
forskjellig. Ta dere tid til å lese og gi gjerne tilbakemeldinger.
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BOAS.
Spar 1.200 kroner:
Vi tilbyr BOAS test til kroner 500,- for alle medlemmer den 27. august på Vestby hyttesenter
ved Moss. Det blir 2 uavhengige veterinærer som utfører testen. (Evidensia tar Kr 1.700)
Påmelding til Kai Christoffersen innen 12. august 2022.
Bruk Epost: kai.christoffersen@elogit.no
Det er ett viktig arbeid med å kartlegge BOAS på rasen slik at vi har fakta å vise til når
angrepene mot vår rase kommer.
Prosedyre for funksjonell BOAS-gradering kan dere lese her: PROSEDYRE.
Boas-gradering Mops:
PROSEDYRE.
Hvordan foregår graderingen?
Graderingen tar utgangspunkt i hundens respiratoriske funksjon. Hundens respirasjonslyder,
inspiratoriske anstrengelse, og evt. dyspnè/cyanose/synkope vurderes ved hjelp av
observasjon og auskultasjon både før og umiddelbart etter en belastningstest.
Belastningstesten består av 3 min. trav i en fart på 6-8 km/t.
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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. Kopi av kursbevis og kvittering for bøker sendes kasserer.

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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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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Mitt navn er Bente Vangen og er innehaver av Trønderriket kennel.
Vi holder til i Verdal, nord i Trøndelag. Jeg fikk min
første mops i 2009 og ble helt forelsket i rasen. Som man
sier, mops er som drops, man kan ikke bare ta en.
I 2014 fikk jeg godkjent mitt kennelnavn, Trønderriket
kennel. Et navn som jeg syntes passet meg og mine
hunder. Vi elsker å være i skog og fjell, sommer som
vinter og er på turer daglig så lenge været tillater det.
MOPS VIL, OG MOPS KAN. Vi har hytte på fjellet der
de storkoser seg og løper fritt hele dagen. Å holde
mopsene i god kondisjon syns jeg er veldig viktig for
deres helse som det er for oss mennesker. Ikke bare liker
de å løpe fritt i skog og mark, men de elsker det.
Mitt mål er å oppdrette friske og funksjonelle mops som
kan vise at mops faktisk er friske. Jeg startet med
utstilling i 2013 og ble bitt av basillen. Enkelt var det ikke
å komme inn i et Mops-miljø, men på utstilling skulle vi. Resultatene var så som så, men lærte mye om
mopsen og hvordan den skulle se ut og utstilling generelt.
Jeg kan i dag se tilbake på champion titler, nord. Championer og internasjonal champion tittel. Nå i 2022
fikk jeg min første junior vinner tittel på mitt eget oppdrett, noe jeg er utrolig stolt av.
Vi har mange flotte mopser i Norge så konkurransen er stor.
Jeg følger NKK og Norsk mops klubb retningslinjer for avl og oppdrett og vil videre teste alle mine avls dyr
fremover for en sunnere rase.
Mvh Bente Vangen
Trønderriket.kennel@outlook.com
Mobil 41388649
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Wilma på hundeløp. Med eier og godbit i
andre enden av 100 meteren er det en
utrolig fart disse herlige hundene kan
sette opp.
I forbindelse med utstillingen den 27.
august på Vestby skal vi ha uformelt
hundeløp for alle som ønsker å delta.
Vi gjerder inne en løpebane så vi er sikre
på at hunden ikke finner annet spennende
å undersøke. Og båndpåbudet er ivaretatt.

Vi ønsker å vise at det finnes svært mange
sunne og friske Mops, og derfor håper vi
at mange bruker muligheten til å BOAS
teste sine hunder.
I pausen blir det hundeløp, barn og hund.
La oss ha det moro og glede oss sammen
med våre firbente med litt uformell
aktivitet.
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NKK internasjonal utstilling
Ålesund 30.04.22.
Tangetoppen’s Zuper Hero
Exc, CK, 1BHK, CACIB, BIR og
BIG2
Tangetoppen’s Xtra Hot Action
Girl
Exc, CK, 2BTK, resCacib.
Dommer: Rony Doedijns
Gruppedommer: Laurent Lauri
Heinesche

NKK Internasjonal, Sandefjord 19.06.22
Tangetoppen’s Zuper Hero
Exc, CK, 2BHK, resCacib
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NKK Internasjonal, Sandefjord 17.06.22 med dommer Tarjàn Annamaria.
BIR: Rus Kartel Omg, Is You! Med eier Sussane Andersson.
BIM: Tangetoppen’s Enjoy the Ride “Mika”. Med eier Kai Christoffersen.
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NKK Internasjonal, Sandefjord 18.06.22 med dommer Linda Volàrikovà.
BIR: Tangetoppen’s A Sparkling Dream.
BIM: Tangetoppen’s Ain’t I’m Hot.
Beste veteran: Tangetoppen’s Ronaldinho.
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HAR DU LYST PÅ JAKKE MED
NORSK MOPSKLUBB SIN LOGO.
Du har nå to muligheter til å få den flotte klubb jakken.
VERVEKAMPANJE.
Du kan verve fire medlemmer/valpekjøpere når de har betalt kontingenten sender du en epost til monaj.paulsen@gmail.com og skriver navn, adresse, e-post og telefonnummer på
de fire du har vervet. Samt størrelse på jakken du ønsker.
Jakken kan også kjøpes for kr.500,Jakkene kan prøves på NMK spesialen i Vestby 27 august, vi kan også da ta imot bestillinger.
Ønsker du jakken levert på spesialen, send en e-post til monaj.paulsen@gmail.com. På
bilde er det str L.
NB: For både jakkene ved verving og bestilling betaler du porto for sending.

NMK jakke, logo venstre bryst.

Logo på ryggen.

Mopsen trenger alle mops eiere og vi i klubben ønsker alle hjertelig
velkommen til Norsk Mopsklubb. Sammen er vi sterke med å jobbe for den
fantastiske rasen vår.
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Vi ønsker forslag på medlemmer til
klubbens utstillingskomite.
Oppgaver er å forslå for styret
dommere til vår utstilling i 2023 og
2024.
Bidra med å planlegge og gjennomføre
utstillingene.
Ved interesse, kontakt leder:
Kai.christoffersen@elogit.no
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FØRSTEHJELP MED HOGGORMBITT.
Nå når endelig sommeren er kommet går vi gjerne
mer i skog og mark og nyter de herlige varme
sommerdagene.
Lær deg førstehjelp slik at du er forberedt dersom du
har et ublidt møte med hoggorm.

HVORDAN KAN MAN FORHINDRE
HOGGORMBITT.
Hoggormen står opp fra vinterdvale når våren kommer og liker gjerne å ligge å sole/varme
seg der solen er.
*Har du med mopsen din på tur og fredes der det er kjent for hyppig forekomst av
hoggorm bør den holdes i bånd. Mops er nysgjerrige og stikker gjerne snuten ned til alt som
beveger seg også orm.
*Unngå å oppsøke områder der hoggorm soler seg som tørre åpne steder i skogen, og ikke
la den snuse under åpne trappe, uthus og liknende.
*Hoggorm kan ikke høre oss, men den føler vibrasjoner i bakken og vil som regel da komme
seg unna når den merker noen kommer gående.
* Går du i høyt gress eller lyng er det lurt å gå med en stokk eller pinne og rote foran seg
når man går.

FØRSTHJELP NÅR UHELLET FØRST ER UTE OG MOPSEN ER BLITT BITT.
* Når huggormen hugger, injiseres det ofte samtidig gift. Reaksjonen etter huggormbitt
varierer og er avhengig av mengden gift som blir injisert.
*Etter et huggormbitt må hunden til veterinæren umiddelbart.
* Hold mopsen mest mulig i ro. Den bør bæres for å sinke spredning av giften.
* dersom den er blitt bitt i beina, kan man knytte et tøystykke/ bånd eller lignende ovenfor
bittet. Dette gjør at giften spre seg saktere. Ikke stram for hardt da kan du risikere at
blodsirkulasjonen i bene stopper opp.
* Prøv å se på ormen. Hoggorm har et mørkt sikksakk mønster langs ryggen. Det er to andre
slangearter i Norge, slettsnok og buorm. De kan også bite, men de er ikke giftige.

Symptomer du bør se etter ved huggormbitt.
*Hoven rundt bittstedet. Øker i størrelse time for time ved alvorlig huggormbitt.
* To små hull etter ormens tenner.
*Smerte rundt bittstedet.
* Nedsatt allmenntilstand.
* Ustøhet. Akutt halting og smerte.
* Sterke smerte som følger etter et par dager etter bittet.
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* Normalt blir mopsen trøtt innen en time etter bittet.
* det er ytterst sjelden at det oppstår hevelser i hundens luftrør med pusteproblemer.
Giften kan forårsake skader på blodkar, blodtrykksfall, svimmelhet, sløvhet, forstyrrelser i
hjerte og karsystemet og bevisløshet. Mopsen kan gå i sjokk.

BEHANDLING HOS VETRINÆR.
Det frarådes å gi Hoggorm-tabletter som mange eiere kaller dem. Detter er ingen motgift,
og mopsen må til veterinær uansett så raskt som mulig. Disse tablettene inneholder
kortison og har ingen effekt mot giften. Men kan være nyttig om mopsen reagere allergisk
på giften og får store hevelser. De fleste veterinærer ønsker ikke at hunden skal ha fått
kortison før den kommer til klinikken, men er det langt fra veterinær kan det være aktuelt å
gi. Ring alltid først veterinær og beskriv symptomene. Om allmenntilstanden er påvirket og
den har kraftige hevelser er det ofte nødvendig med innleggelse.
• Veterinæren vil gi intravenøs væskebehandling*
• Holde hunden i ro, hindre sjokk og opprettholde blodsirkulasjon og blodtrykk samt
smertebehandling.
• Hevelse etter huggormbitt kan gjøre meget vondt og behandles vanligvis med
smertelindrende preparater.
• Intensivbehandling kan også innebære at det gis antiserum som motgift.
• Blodprøver tas for å kontrollere hundens blodstatus og for å kontrollere blodet
koaguleringsevne.

HAR DU FORSIKRING VIL
BEHANDLING AV HUGGORMBITT BLI
DEKKET AV FORSIKRINGEN MINUS
EGENANDEL.
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Finnes det sunne Mops?
Av: Kai Christoffersen.

Som forventet er det blitt stor oppmerksomhet rundt rapporten fra England om helsen til
Mops og det er nok av de som ser eneste løsning med å forby avl. Å forby seriøst avl på
sunne og friske hunder vil gi useriøse ett stort marked og ikke fremme helsen til hunderasen.
At det finnes utfordringer innen en hel del raser er jo grunnen til at en jobber iherdig med å
gjøre helsekravene strengere og tydeligere.
NRK hadde fått med seg Dyrebeskyttelsen sin pressemelding og tok saken. Som klubb hadde
vi veldig kort tid på oss med å svare, men fikk med noen gode argumenter.
Det ble sagt at innavlsgraden på rasen var så høy at uansett hva man gjorde var rasen ødelagt
for alltid. Jeg hadde ikke tilgang da til mine egne hunder, men ettersendte disse når jeg kom
hjem igjen dagen etter. Tenker at innavlsgraden var for god til å være sant?
Innavlskoeffisient (5 gen.) 1.563% Mika
Innavlskoeffisient (5 gen.) 0.391% Wilma
Innavlskoeffisient (5 gen.) 0.000% Oscar
Innavlskoeffisient (5 gen.) 0.000% Stella

Klubben jobber videre med å
samle statistikk og viktig i dette
arbeidet vil være å få så mange
hunder BOAS testet som mulig.
Håper derfor at alle som har
muligheter for dette gjort og vi
har ett super tilbud hvor klubben
betaler store deler av kostnadene
til veterinærene.
Også øyelysning kommer som
krav den 1. januar 2023, men
gjennomfør gjerne begge de nye
helsekravene selv om de ikke
gjelder før til neste år.

Takk til Beate-Anette Sørum Stamnes for bilder av sine aktive hunder
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Takk til Beate-Anette Sørum Stamnes for bilder av sine aktive hunder:
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FRA REDAKSJONEN:
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.
Det ble ett blad også denne gangen. Heldigvis fikk jeg litt hjelp så da håper jeg dere finner
glede i fine bilder og aktuelt stoff.

Medlemsmøte.
Det planlegges ett Teams møte til høsten, men dato er ikke satt enda. Vi håper at også mange
medlemmer vil delta og regner oppdrettere som pålagt å delta. Skal en klubb, uansett
organisasjons, fungere må den være medlemsstyrt. For å få til det må klubbstyret legge til
rette for at medlemmer og oppdrettere blir hørt og kan gi tilbakemeldinger.
Er det saker dere vil ha på dagsorden så send meg en Epost eller ta en telefon.
Vi kommer til å snakke om helsekravene som innføres 1. januar 2023 og hundeaktiviteter i
Norge med Mops.
Håper dere tar utfordringen og deltar på møte. Dato blir
bestemt når styret samler seg til styremøte på Vestby
den 27. august, og blir annonsert på klubbens
hjemmeside og Facebook gruppe.

Hilsen Kai Christoffersen.
Epost: kai.christoffersen@elogit.no
Epost: leder@norskmopsklubb.no
Mobil: 930 22 923.
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