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Sak 8/16 – Nytt fuglehundprøveprogram.  

Dette gjelder også ny plattform som kan benyttes av andre prøvetyper. Pris kr. 400 000,-. Evt. 

oppstart Q1 2017, ferdig til høstprøvene 2017.   

 

Den største delen av kostnadene går til endring av selve plattformen som prøver er bygget på. 

Denne endringen vil også andre prøver få nytte av.  

FKF er informert om eventuelt starttidspunkt for utviklingen og har godkjent denne. De vil selv 

hjelpe til med å teste systemet.  

BIT er enige om at dette er en prøveform som vil komme andre til gode. BIT godkjenner dette.  

Prosjekt nr 7.  

 

Sak 9/16 - Avvist 
 

Sak 10/16 – Nytt prøveprogram for ordinære blodsporprøver.  

I dag benyttes enkel resultat registrering for de 4 ulike blodsporprøvene. Ønsket å få et Arra 

prøveprogram for denne prøvetypen. En prøvetype som er i stor vekst. Dette vil forenkle 

arrangementet for arrangørene.  

 

Pr i dag har disse blodsporprøvene kun hatt en mulighet til å lage en kronglete katalog samt få 

registrert resultater. Dette er en prøveform som øker my, er ønsket et fullstendig Arra program.  

BIT lurer på om det er mulig å få med en funksjon som gjør at man kan få dommer- og prøveleder-

rapporter med i utviklingen av dette systemet da dette er noe som flere prøvetyper gjerne skulle hatt 

tilgang til.  

NKK har signert avtale med Nets om bruk av Bankid i systemene våre. Det kan dermed være lurt å 

se på muligheten for å ta dette i bruk i prøvesystemet, slik at prøvearrangører, dommere osv kan 

signere prøvene direkte i systemet. Bruk av Bankid er kun i startfasen i NKK, man må derfor se 

nærmere på denne muligheten etter at vi har begynt å bruke dette i det nye kullsystem.  

Elisabeth ordner med et prisestimat.  

Prosjekt nr 8.  

 

 

Sak 11/16 – DogWeb –oppdateringer i databasen.  

Ønsker å få inn prøveresultater, LP og AG. Pr. i dag vises kun utstilling/kull/HD/AD/Øye resultater. 

 

Eksempel på andre resultater man vil ha publisert og tilgjengelig for alle er helseundersøkelser, eks 

patella.  
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På lengre sikt er planene å få laget en rapportgenerator til klubbene, der de selv kan hente ned 

resultater. Styringsgruppen nedstemte BITs forslag til å starte et satsingsprosjekt på dette. De mener 

at administrasjonen skal lage dette på grunnlag av de henvendelsene it-avdelingen har fått fra 

klubber. BIT ønsker likevel å gå runden med å hente inn ønsker fra klubber.  

Elisabeth tar dette med seg videre til styringsgruppen. 

 

Det er en del problemer med de ulike fargevariantene som finnes i systemene. Dersom en klubb har 

noen spørsmål om dette, kan de sende en forespørsel om dette til Helseavdelingen. Dette emnet 

kommer også til å bli tatt opp på neste NKU møte.  

 

 

Sak 12/16 – Drevprøver for dachshunder.  

Endringer i dagens prøveløsning: Mulighet til å skrive inn fritekst i feltet «prøvens forløp» og 

mulighet for å legge inn tidsangivelse i alle felt.  

 

Det er ikke snakk om store endringer. Må passe på å få web-påmelding på plass på de bevegelige 

prøvene. Dette punktet sendes tilbake til administrasjonen med en melding om at det er viktig at 

man ser på prøvetypen. Man bør gruppere prøvene bedre samt se hvem som holder de ulike 

prøvene. Viktig at alle prøvetyper har tilgang til å bruke web-påmelding.  

Også viktig at administrasjonen informerer arrangører om systemet.   

 

Sak 13/16 – Utstilling – katalog.  

Mulighet for å velge om man vi ha katalogen alfabetisk innen rasegruppene eller 

bedømmelsesrekkefølge. Mulighet til å lage forside og innledende tekst til katalogen, evt mulighet 

til å generere katalog i Word i stedet for PDF. 

 

Dette vil si at arrangøren selv kan bestemme rekkefølgen i katalogen, for eksempel kan katalogen 

følge PM. Det er ytret et ønske om at det skal være lettere å legge til ekstra sider i katalogen.   

Det ble uttrykt noe motstand om at man skal kunne få katalogen i Word. Dette har vært en mulighet 

tidligere, da medførte det at flere tok seg rettigheter og endret på hunder, eks titler.   

 

Dersom man gjør store endringer i systemene, både når det gjelder utstillinger og prøver, må disse 

startes ved et nytt år og ikke midt i året.   

 

Etter hvert skal klubbene også få tilgang til å benytte systemet med nettbrett.  

 

Sak 14/16 – Uttrekk av data fra NKKs database til felles nordisk database (Norske 

Elghundklubbers forbund).  

Her ønskes en drøfting; behov, bruk, ikke kommersiell erklæring, hensyn til personvern, behov for å 

påvirke SKK og FKK.  

 

Det er viktig å få konkretisert eierforholdet til dataene i et slikt system. Vi må sikre oss at dataene 

blir brukt som de skal og ikke i for eksempel kommersiell bruk. Dersom den nordiske databasen er 

et godt system, må man legge til rette for at vi bruker dette. Fri flyt er viktig.  

Problem: Registreringsnummer som endres når en hund omregistreres i et annet land.  

 

Sak 15/16 – Endre søknadsrutiner for LP/AG – lik som for prøver (31/10).  
Løsning her er å flytte LP/AG over til prøve arra fra utstillings arra. Dette innebærer at dersom 

klubbene/NKK arrangerer utstilling inkl. AG/LP vil arrangør måtte ha 2-3 arrangement ID’er. Det 

vil ikke være mulig med rabatt for påmelding til utstilling og LP/AG. Dette bør diskuteres. 
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Ved å flytte LP og AG og over til Arra mister man en del goder, noe som kan medføre at det 

kommer til å bli en del støy ved denne endringen. Før BIT kan gå videre i denne saken hadde det 

vært greit med noe statistikk for å se på konsekvenser.  

 

Sak 16/16 – Mulighet til å søke på en hunds barnebarn i DogWeb (DKK har en slik løsning) 
 

Sender denne saken videre til Helseavdelingen slik at de kan se på dette.  

 

Sak 17/16 - Tilpasninger i DogWeb for å kunne arrangere uoffisielle utstillinger etter tysk 

mønster (for Schäferhund) 

Dette er et uoffisielt arrangement, men er det arrangementet som teller i Tyskland. Det er omtrent 

like mange uoffisielle som offisielle arrangement i løpet av et år (mellom 25-30 arrangement med 

30/40-70/80 hunder).  

Dette omhandler kun noen få raser og et skritt videre er å starte med å få inn de at man kan opprette 

klasser selv evt. 9-12 måneder klasse i dagens system for uoffisielle arrangementer.  

Utfordring: For å kunne vise resultater og få inn resultater, som dagens system ikke har, må man 

bygge et nytt system for dette.   

Klubben er villige til å betale litt. Må eventuelt finne en pris på dette før BIT kan se på det i neste 

møte.   

 

Sak 18/16 – Terminlister/arra administrasjon.  

Mangler oversikt over klubber man har gitt tillatelse til å avholde utstilling med vår rase i oppsette 

på terminlisten i arra. Finnes kun hvis man går på utstilling-terminliste på nettsiden. 

 

Klubbene sliter med å se ha de har svart på de ulike søknadene de får inn. Det er også ønskelig med 

et system der man kan se hvilke klubber som søker om å holde et arrangement i terminlisten.   

Administrasjonen har snakket om å endre hele terminlisten. Tar med oss disse ønskene inn i denne 

jobben. Det er bedre å endre på hele systemet enn å flisespikke på det gamle.  

Se punkt 21/16  

 

Sak 19/16 – Endringer i agilityprogrammet.  

Her er det mye endringsønsker som bør oversendes Kompetansegruppen for Agility 

 

Denne saken har vært oppe en gang før med Marianne Ono Njøten (leder akt.avd). Det er usikkert 

hvordan denne ligger an. 

Avventer. 

 

Sak 20/16 – Påmelding til kurs i arra/min side.  

Dette er mulig for NKK administrasjon. Ønsker at dette også skal være tilgjengelig for 

klubber/forbund.  

 

BIT synes at klubbene kan håndtere dette selv, et eksempel er at de kan benytte seg av Vipps.  Det 

er nok lettere og rimeligere for klubber å bruke en annen løsning enn NKK’s.   

 

Sak 21/16 – Ny terminliste. LP, AG, Utst, prøver.  

Må få laget en ny terminliste, både med tanke på søkeprosessen samt brukervennlighet. Tar med de 

ulike punktene som det ble etterspurt i punkt 16 i jobben med å utvikle en ny terminliste. 

Prosjekt nr 9. 

 

 

 

Neste møte: 14 februar 2017 kl. 12-15 

 


