
 
 

Arrangør: Norsk Kennel Klub, region Troms og Finnmark  

 
Nytt ringsekretærkurs i Tromsø 1.-3. mars 2019 
 
Kursleder: Katrine Harjo, autorisert ringsekretær siden 2001.  

Sted er Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken sør. Tromsøysundvegen 330. 
 
Oppstart/Varighet:  Fredag 1. mars 12:00 – 19:00 – OBS! Tidlig oppstart!  
   Lørdag 2. mars 09:00 – 18:30 
   Søndag 3. mars 09:00 – 16:00 
   Mulighet for å avlegge eksamen søndag 3. mars fra. Kl. 16.15 
   
Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 20.02.2019 
NB! Begrenset antall deltagere. Påmelding sendes til aase@toots.no  
 
Kursavgift er kr. 1200,-  inkluderer eksamen, og enkel servering i pausene.  Beløpet betales inn 
til NKK Troms og Finnmark, konto nr.: 1644.27.86171 senest 20.02.19. Husk å merke betalingen 
med  ”Ringsekretærkurs og deltakers navn”.  
 
VIKTIG!  
Hver enkelt deltager må bestille Ringsekretærkompendium hjem til seg i god tid før kursstart.  
Dette kan bestilles hos Norsk Kennel Klub via NKK butikken http://www.nkkbutikken.no/ 
 http://www.nkkbutikken.no/butikk/kompendier/ringsekretaerkompendie/ 
og koster 150,-.  Anbefales å lese igjennom kompendium og regler før kursstart. 
 
Kaffe/te og kjeks etc. serveres. Øvrig mat/drikke, må holdes av den enkelte. Ta med skrivesaker 
på kurset. Det anbefales å anskaffe kryssordpenn til utfylling av premielisteoppgaver. Program 
for kurset vil bli tilsendt til kursdeltakerne i forkant av kurset. Kursbevis utdeles.  
 
EKSAMEN 
Eksamen er valgfritt og tilbudet etter kursslutt er kun ment for de som føler seg klare for dette. 
Normalt anbefales litt ekstra tid til lesing/øving. Eksamen kan avtales med kursleder og kan tas i 
ettertid i Tromsø og i forbindelse med utstillingene i Nordkjosbotn, Hammerfest og Kirkenes, 
2019.  
 
Hvis du har spørsmål om kurset, ta kontakt med Katrine Harjo – tlf. 95144818 eller 
katrineharjo@live.no  
 
Meld deg på – her er det mye å lære. Det er ikke krav om at du må bli ringsekretær for å delta, 
selv om behovet for nye ringsekretærer er stort, spesielt i Nord-Norge. Kurset er også ypperlig 
for utstillingsledere og andre som er med i utstillingskomitéer. Undersøk om du kan få støtte til 
kursdeltakelse fra din hundeklubb. Vær obs på at ved en støtte fra en hundeklubb kan medføre 
at en forplikter seg til å arbeide for klubben din en tid i etterkant, enten som ringsekretær 
og/eller som medlem i en utstillingskomité.  
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