
Protokoll 

møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 6/21 

8. juli 2021 kl. 14.00 

- på Teams 

 
 

 

 

Til stede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Lars Hjelmtvedt, Caroline Hals, Petter 

Steen og Hugo Quevedo 

 

Forfall: Anne Buvik 

 

Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. O. Njøten  

 

 

26 OPPDATERT RINGSEKRETÆRKOMPENDIUM OG EKSAMENSOPPGAVER 

Kompendiet med tilhørende eksamensoppgaver og skjemaer til elev/aspirantarbeider er 

ferdigstilt.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling godkjente revidert ringsekretærkompendium, 

eksamensoppgaver og tilhørende skjemaer knyttet til elev/aspirantarbeid.  

 

27 AUTORISASJONSREGLER FOR RINGSEKRETÆRER -JUSTERING 

Kompetansegruppen har spilt inn forslag til presisering av en bestemmelse i 

autorisasjonsreglene. NSU ønsker å legge til rette for flere ringsekretærer og ønsker 

justering av pkt. 1.1. i autorisasjonsreglene i tråd med dette. Antall ganger man eventuelt 

kan ta opp teoretisk eksamen fjernes derfor i sin helhet.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok å endre autorisasjonsreglene for ringsekretærer punkt 

1.1. til følgende:  

 

Søkeren må ha bestått teoretisk ringsekretær eksamen gitt av Norsk Kennel Klub. Bestås 

ikke denne, gis anledning til ny teoretisk eksamen etter avtale med Norsk Kennel Klubs 

administrasjon. 

 

 

28 DAGPENGER/HONORAR RINGSEKRETÆRER 

Ringpersonellforeningen har meldt inn forslag om endring i satser for ringsekretærer.  

NSU er enig i forslaget og justerer satsene i tråd med forslaget.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  



 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å endre satsene for autoriserte ringsekretærer til kr. 

700,- for 1 dags arbeid og kr. 1.000,- for 2 dagers arbeid.  

Endringen trer i kraft fra 1.8.2021.   

 

29 DOMMER I JUNIORHANDLING PÅ NKKS UTSTILLINGER 

Juniorhandling har fra en tid tilbake ikke egen kompetansegruppe. Oppgavene ivaretas av 

NSU som har utpekt Hugo Quevedo som koordinator.  

Følgende vedtak ble fattet:   

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at koordinator for juniorhandling involveres i 

utvelgelsen av dommere til juniorhandling ved NKKs utstillinger.  

 

 

30 NKKS BERGEN 2022 

Bergen Racketsenter bygges om og vil i fremtiden ikke kunne omfatte en NKK utstilling. 

Fra 2022 var NKK Bergen planlagt gjennomført i februar og må flyttes eventuelt avlyses da 

det ikke er andre haller i området det er mulig å være på dette tidspunktet.  

Følgende vedtak ble fattet:   

NKKs Særkomite for utstilling vedtok NKK Bergen 19.  – 20. februar 2022 søkes flyttet til 

Bø i Telemark.  

 

Det vurderes mulighet for å flytte NKK Bergen 2023 fra februar til senere tidspunkt på året.  

 

  

  

 

Møte hevet kl. 14.50 


