Om Mops – fra Norsk Mops Klubb
Mops er en liten hund med mye personlighet og nysgjerrighet, og framfor alt med en stor porsjon
humor. Rasen er en komiker, som gjerne soler seg i alles oppmerksomhet. Den er en gladlynt og
trofast kamerat. Går veldig godt overens med alle hunder, både store og små. Mops er en
ukomplisert hunderase. Den er glad i og flink med små barn. I mange tilfeller tålmodigheten selv.

Som turkamerat er den enestående. Den går fint lange skogs- og fjellturer. Flere og flere mopseiere
har prøvd seg på blant annet agility, blodspor, smeller og lydighetstrening med stort hell. Mopsen er
lettlært og elsker å være i aktivitet. Noen er sågar besøkshunder i Røde Kors sin tjeneste – noe den
egner seg veldig godt til på grunn av gemytt og størrelse.
Norsk Mops Klubb legger for tiden ned et stort arbeid for å rasens helse. Vi er i gang med å innføre
krav og anbefalinger om følgende:
- Krav om kjent status på patella
- Anbefaling om kjent status på øyne
- Anbefaling om kjent status på PDE
- Anbefaling om kjent grad på BOAS-test
Patella: Patellaluksasjon forekommer hos en
del raser og vi arbeider i disse dager med å få
krav om kjent status på hunder før de brukes i
avl
Øyelysing gjøres både for å unngå at hunder
med arvelige hundesykdommer brukes i avl, og
for å hjelpe hunder med en arvelig sykdom på
best mulig måte. Øyelysing er et viktig verktøy i
avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut
på at en autorisert øyelyser (veterinær med
tilleggsutdannelse) undersøker øynene til
hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer.

PDE-test kan du lese om her:
https://www.vgl.ucdavis.edu/services/PDE.php
BOAS
I tett samarbeid med Norsk Kennel Klubb starter vi nå arbeidet med å innføre BOAS registrering.
BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveisproblemer
som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute). Syndromet
karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer
av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer.
Norsk Kennel Klubb (NKK) tilbyr til høsten et
lite foredrag/seminar for våre medlemmer
om BOAS og opplegget rundt BOASregistreringen i Dogweb. NKK dekker alle
utgifter til dette foredraget

Som raseklubb ønsker vi å arbeide for helsen
til rasen vår og styre den i riktig retning. Vi vil
legge tilrette for at oppdrettere får mulighet
til å opparbeide seg den kunnskapen de
trenger for å forvalte rasen på en god måte.
Det skal sies at oppdrettere rundt om i Norge
allerede legger ned et solid arbeid i sitt
avlsarbeid.
Styret i Norsk Mops Klubb ønsker at det å stå
på oppdretterlisten til Norsk Mops Klubb skal
være et kvalitetsstempel.
Som valpekjøper ønsker vi at vår
valpeformidler Gry Anita Pedersen
kontaktes. Hun kan nås på tlf: 41659403
E-post: valpeformidler@norskmopsklubb.no

