Mopsordens två första

stipendiater
Agria har sponsrat Mopsorden med 3000 kronor till ett
stipendium att dela ut till mopsägare som gjort en insats
för att visa vad en mops kan göra. Styrelsen fattade under förra året ett beslut att dela på prissumman till ett
vuxenstipendium och ett ungdomsstipendium.
För styrelsen var det klart att vuxenstipendiet skulle gå
till Erika Johansson och hennes Oggie. I Mopsallehanda
nr 4 2015 hade vi ett reportage om Erika och hennes
fantastiska lilla mopsfröken, där Erika berättar vad de
tävlar i; heelwork-to-music, freestyle, rallylydnad, agility och lydnad. Oggie var med vid 2015 års special och
visade upp vad hon kunde och när vi bad Erika komma
för att ta emot stipendiet, frågade hon om hon fick visa
programmet som hon och Oggie skulle åka till Moskva
och tävla med för svenska landslaget. De skötte sig utmärkt och kom på silverplats i tävlingen.

Erika och Oggie.

För oss var det väldigt roligt att få se vad det var
Oggie skulle göra vid EM i Moskva och för Erika var
det ett bra tillfälle att få testa programmet med publik.
Det ligger mycket arbete bakom. Erika har tränat henne
sedan hon var tio veckor, ingen avancerad träning utan
bara kontakt, gå i koppel, sitt, ligg, stå och backa; allt under lekfulla former och med belöning. I familjen finns
idag en påläggskalv som än så länge bara är valp.
I Mopsallehanda efterlyste vi en ungdomsstipendiat
och valet föll på Linnéa Olsson och hennes Alma. De är
ett tajt par som nästan alltid är tillsammans. De tränar
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Linnea med Alma.

agility och rallylydnad. Linnea berättar att när de började på Agilitkursen sa alla: en mops kan den springa
och hoppa? Det är väl en vanlig reaktion från hundägare
av andra raser att våra mopsar helst ligger i soffan, men
vad fel de har. Linnéa berättar att en domare sagt att:
”Jag måste berätta att jag talat om för alla som jag träffat
att jag sista gången jag dömde placerade en mops som
överlägsen vinnare. Det var det roligaste ekipage och
förstaplacering dom jag dömt.”
Linnéa skriver att: Detta är något jag brinner för. Jag
brinner för Alma. Jag brinner för mopsar och för att
visa att mopsar KAN! Om jag hade kunnat, skulle jag
visa hela världen att mopsar kan lika mycket som andra
hundraser! Vi är så aktiva vi bara kan, jag och min älskade Alma!

En dag vill jag starta uppfödning av mops och bidra
till att motverka fördomar som folk har om den mest
fantastiska ras som finns. För jag vågar påstå att det är
den bästa av raser. Så kärleksfull, anpassningsbar, charmig, energisk, pålitlig, clownig och på alla sätt underba.
Det tror jag inte att det finns någon annan ras som är!
Mops är bäst!
Alma har numera titeln RLDF. 
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