Ringsekretærseminaret på Gardemoen
27. og 28. september 2014
Til alle dere som ikke var der, så tenkte jeg å skrive litt om hvordan NKKs første
ringsekretærseminar forløp.
Johnny Mathisen fra Kompetansegruppa for Ringsekretærer (KG) ønsket velkommen og
åpnet historiens første seminar for oss ringsekretærer. Program ble presentert og vi tok en
presentasjonsrunde i salen av deltagerne. Her fikk man ansikt på de mange navn man kanskje
bare hadde hørt om, men aldri sett.
Deretter informerte Elisabeth Jangås fra administrasjonen til NKK om Europavinner 2015.
Det som ble mest lagt vekt på, er at kritikkskjema utgår og at diplomer erstatter disse. Dette
gjør igjen at hver dommer vil kunne fordoble antall hunder pr. dag i forhold til nåværende
utstillinger der det skrives kritikker. Utkast til slikt diplom hadde vi fått utdelt og det kom
raskt kommentarer fra salen om avkryssninger som manglet, eks. cCK, BIM, avl- og oppdrett
og HP til disse m.fl. Dette noterte Pernille Saltnes fra administrasjonene i NKK seg og skal
sørge for at diplomene blir komplette før de tas i bruk. I praksis vil vi ringsekretærer fylle ut
premielister som vanlig, mens skriveren vil få en enklere jobb, da det kun innebærer kun
avkrysning på diplomene. Dommerens navn vil bli trykket på diplomene på forhånd, så det er
ikke behov for signatur på disse. Diplomene har ikke gjennomslag, slik at eneste måte å
undersøke om disse er riktig utfylte på, er å sammenligne med premieliste før utdeling av
diplomer. Dette vili de ringsekretærer som skal fungere på EUW-15 få nærmere beskjed om.
Det skal også benyttes utstillingsregler fra FCI til denne utstillingen. Finnes på FCI’s
hjemmesider under Regulations – Shows - Section Show. (http://www.fci.be/en/Shows43.html ).
Vi i forsamlingen var interessert i å vite om sløyfer kunne byttes ut med fargekort. Dette gjør
jo arbeidet til ringsekretærene enklere. Saken sendes videre til administrasjonen og
hovedstyret i NKK, som kan ta avgjørelse på dette.
Videre på programmet stod Utstillingsregelverket. Johnny Mathisen fra KG kom med noen
innspill på uklarheter i regelverket og dette fikk vi diskutert. Vi ble enige om at regelverket
sier at bytte av klasser er kun tillatt for de som er blitt NUCH eller er blitt brukspremiert og
over 15 mnd. etter påmeldingsfrist kan bytte klasse. Alle andre bytter skal skje via
utstillingens sekretariat og bytte av klasse skal bekreftes skriftlig fra sekretariatet før bytte kan
skje. Dette er den beste måte for å sikre oss ringsekretærer fra å gjøre feil. Ytterligere
presiseringer i regelverket vil bli vurdert.
Så ble det diskutert WCC – Working Class Certificate – som alle utenlandskeide hunder må
fremvise i original papirformat til ringsekretær for å kunne motta cert. Uten WCC kan hunden
gå i bruksklasse hvor den gjerne er påmeldt, men ikke motta cert. På en rekke utenlandske
WCC’er står ikke prøvegrad eller premiering. Det er opp til NKK å vurdere om hunden
mottar ett eventuelt championat når eier søker om dette. På norske WCC skal det stå både
prøveform og premiegrad.

Forsamlingen kom med ett ønske om at det for EUW-15 kan åpnes for mulighet for at
utenlandskeide hunder, kan WCC legges ved i forbindelse med påmelding og merkes på
premieliste med tegn for dette. Om dette er gjennomførbart, gjenstår å se.
Ett problem vi alle kjenner til er mistet/glemt nummerlapp. Ny nummerlapp skal hentes i
utstillingens sekretariat med stempel/signatur på.
Målingsraser er en kjent utfordring til tider. Vi fikk klarhet i at kommisjonsmåling skal
forhåndsbestilles og er en endelig måling utført av to rasedommere for rasen som skal måles.
Måling for dagen eller kontrollmåling som vi gjerne sier, kan gjøres for å bytte
rase/størrelsesvariant den dagen det gjelder, men er ikke godkjent som endring til stamtavlen.
Ett sårt ønske fra salen kom i forbindelse med CACIB reglene. Her bør det legges en link på
NKKs hjemmeside slik at vi lettere kan få tilgang til dette. I tillegg ble det presisert at
foreløpig godkjente raser, dvs raser på listen som har fått FCI-nr.) skal ikke ha CACIB, men
skal gå i finaleringene. Ikke-godkjente raser av FCI, dvs. raser som har (000) som
rasenummer, skal ikke delta i finaleringen på internasjonale utstillinger, man skal gjøre det på
nasjonale/lokale utstillinger.
I tillegg ble det presisert at i regelverket sår det at det er båndtvang på hele utstillingsområdet,
med unntak av noen øvelser i lydighet og på agility. Det vil si at hunder skal føres og vises i
bånd også i utstillingsringen og det er ikke tillatt å ta av båndet for å vise hunden foran
dommeren i følge regelverket.
Klandre dommeren, er det lov? Nei, det er det ikke. Slike saker kan også vi ringsekretærer
innklage til NKKs appellkomité. I verste fall gir dette aktivitetsforbud for den som måtte finne
på å klandre dommeren.
Så kom det spørsmål fra salen om hvorfor det på de nye ringsekretærkortene ikke står påført
noe om gratis inngang på alle arrangementer i Norden lenger? Saken tas med videre til NKKs
administrasjon.
Så ble det spurt om hvorfor vi ikke hadde fått forsikringsbevis? Disse var medbrakt på
seminaret og ble delt ut til deltagerne. De øvrige vil få disse tilsendt ved etterspørsel til NKK.
Halekuperingsrapport. Denne var det ingen i av de fremmøtte ringsekretærene som bruker
lenger. Det er mange år siden forbudet mot halekupering ble innført og rapporten bør kanskje
fjernes, da den er utdatert.
Målestaver. Er de tilgjengelig og er de korrekte? Mange steder møter vi på dette problemet.
Her må arrangørklubbene bli flinkere til både å anskaffe målestaver og se til at de fungerer
slik de og vi ringsekretærer kan bli flinkere å oppfordre arrangørene om å ha utstyret på plass
og i orden. Når det gjelder raser som granskes på bord, ønsket salen en oversikt over hvilke
raser det gjelder, slik at arrangørene kan bli flinkere til å ha bord klart til disse. Denne
oversikten bør ligge lett tilgjengelig på NKKs hjemmeside. Det samme gjelder målingsrasene
der raseklubbene har bedt om måling over en periode. Her ønsket vi at en oversikt over de
respektive rasene som skal måles legges ut med tidsrommet de skal måles i. Her bør
arrangørene ha skaffet målestav til den/de ringene det gjelder før bedømming.

Rollen som ringsekretær og erfaringer. Erfaringene fra salen var mange! Men vi holder fast på
at etikk og moral er en rød tråd som bør følges hele veien som ringsekretærer. Både passende
bekledning og måteholden alkoholbruk er viktig å huske på!
Ringsekretærelever – hva skal vi forvente av eleven? Skal vi vurdere forskjellig på 1. arbeid
og 4. arbeid? Det bør gjøres, men vi vet ikke hvilke forutsetninger eleven allerede har, eller
hva den på tidligere arbeid har fått tilbakemelding om å forbedre. Forslaget fra salen om en
utdanningsbok ble godt mottatt. Denne bør følge eleven fra starten av og inneholde de
skjemaer som kreves for utdannelsen fra start til autorisasjonen foreligger. Dette vil gi rom for
å kunne lese hva andre ringsekretærer har kommentert på tidligere arbeid og progresjonen kan
lettere følges med underveis. Dette innebærer at ringsekretærene som elev går for må fylle ut
to skjemaer for hvert arbeid, da det ene bli i boken, mens det andre sendes inn til NKK.
Så kom det spørsmål fra salen om vi ringsekretærer kan bruke stempel med signatur på til
premielistene. Svaret er ja, men disse må ikke være hjemmelaget!
Så var det tid for Elisabeth Jangås å presentere Norsk og Nordisk Vinner 2014. Norsk vinner
går fredag 14/11-14 og Nordisk Vinner går 15.-16/11-14. Dette er generalprøven til EUW-15.
Det innebærer innføring av diplomer istedenfor kritikkskjemaer. Her skal ringsekretærene
fylle ut premielister og ordonanskort. Finalene starter kl. 15.00 alle dager.
BSI – Breed Spesific Instruction er ett rapportskjema som dommer mottar før bedømmelse
med utfylt rase som skal observeres og skrives rapport på. Dette er Nordisk Kennel Union
som har innført og skal observere helsetilstand til de raser som er listet opp. Denne listen over
raser finner vi ved å gå inn på NKKs hjemmeside og søke "BSI". Vi ringsekretærer vil få
blanke skjema som reserve til dommeren. Se http://web2.nkk.no/filestore/Helse/BSIBreedSpecificInstructions.pdf.
Så kom Johnny Mathisen med informasjon og noen spørsmål rundt KGs oppgaver og
ringsekretærkompendiumet. Blant annet ble spørsmålet stilt om det fortsatt skal være LP/AG i
ringsekretærutdannelsen. Forsamlingen mente at det bør stå uendret og heller oppfordre til
konkurranselederkurs (LP) for de som ønsker å ta det. Det ble også håndsopprekning på hvor
mange som kunne fungere som ringsekretær i LP/AG og disse skrev seg også opp på liste, slik
at NKK sentralt har en pekepinn når de skal invitere ringsekretærer. Det var overraskende
mange ringsekretærer i forsamlingen som kan fungerer og ønsker å fungere i LP/AG. Og det
synes jeg var positivt, da jeg selv har etterlyst konkurranselederkurs i en årrekke nå.
Så kom spørsmålet om det er for strengt å ha kun få to skriftlige eksamener i forbindelse med
utdanningen? Etter en diskusjon ble vi enige om at det bør stå uendret, til tross for at vi
opplever at flere arbeider på mindre utstillinger uten autorisasjon. Ett forslag fra salen ble at i
regelverket for ringsekretærutdanningen bør det ordlyden endres til at NKK kan av-autorisere
ringsekretærer som ikke har fungert som ringsekretær på terminfestede arrangementer de siste
5 år.
Nettbasert ringsekretærkurs ble lagt fram som en sak fra KG, men forsamlingen var litt
tvilende til at dette var noen god løsning. Utdanningsplanen til ringsekretærkurs ligger på
Studieforbundet Natur og Miljøs hjemmeside og oppfordres til å følges for de som avholder
kurs.

Det ble også gjort oppmerksom at regelverket for ringsekretærer er mangelfullt når det gjelder
dommerelver/dommeraspiranter/SPA i ringen. Dette er beskrevet på DUKs hjemmesider og
noe i ringsekretærkompendiumet. Det ble fremmet ønske om å få klarere retningslinjer for
hvordan vi ringsekretærer skal forholde oss til dommerelev/dommeraspirant/SPA.
Fremtidens systemer – høres spennende ut. Vi er inne i en digital tidsalder og her henger vi
nok noe etter på oppdateringer og muligheter. Nettbrett som hjelpemiddel i ringen? Tja,
hvorfor ikke? Dette er en sak for representantskapsmøtet i NKK, for det er ett spørsmål om
økonomi i det hele. BIT – Brukerforum IT hos NKK kan kontaktes vedrørende behov eller
endringer på IT-siden hos NKK. Ett ønske om å legge til fargevarianter på CACIB-rasene og
hunder som er kommisjonsmålt kan avmerkes for dette på premielisten, var noen av
forslagene fra forsamlingen.
Styret i ARF, med unntak av vara som dessverre ikke hadde anledning til å komme, gikk frem
og presenterte seg under åpen post på programmet. Dette for å synliggjøre foreningen og vise
at vi er der for ringsekretærene. Spørsmål ble stilt og vi fikk anledning til å svare. Siden alle,
unntatt nestleder er nye i styret, nylig er valgt inn i styret, var det greit å formidle at vi så og si
starter med nesten blanke ark. Det er mye å sette seg inn i! Vi skal forsøke å være en
informasjonskilde og være der om noen ringsekretærer trenger hjelp til saker de trenger å løse.
Informasjonsmøter foran NKKs utstillinger ønsker vi å få gjennomført så langt det lar seg
gjøre og vi vil prioritere å oppgradere hjemmesiden og legge ut informasjon der. I tillegg har
vi åpnet en lukket Facebookside til forløpende informasjon ut til medlemmene.
Til oppsummering så var tidenes første ringsekretærsamling vellykket. Det var informativt og
diskusjonene var mange. Spørsmål og svar var det mange av, og jeg er sikker på at flere reiste
hjem igjen med mer kunnskap og minner fra ett hyggelig sosialt samvær. Ett stort ønske om
gjentagelse og ett håp om at enda flere vil melde seg på ved neste anledning. De som ikke var
der, det er bare en ting å si: HUSK å melde på neste gang! Det skal i alle fall jeg!
Med vennlig hilsen
Katrine Harjo

