
 

 
   20. oktober 2015 

Referent: Anikken E Waaltorp 

Tilstede: 

Knut Brekke, (gr.1), Svenn Tore Feet (gr.5), Anne-Mette Sletthaug (gr.8), Edgar 

Waag (gr.3), Kirsten Gjersund (rep ansatt NKK), Elisabeth Jangås (leder IT-

utvikling), Anikken E Waaltorp (IT-utvikling) og Marianne O. Njøten (leder 

aktivitetsavd.).  

 

Forfall:  
Tore Tvedt (gr.7), Anita Byklum (gr. 9), Arild Nygård (gr. 6/4), Geir B. Larsen 

(lokale hundeklubber/forbund) 
    

 Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 23.02.15 
 

Sak 8/15 - BITs mandat godkjent av HS 

Mandatet ble godkjent, uten store endringer, på HS møtet i juni i år.  

 

Merk: Representantene må huske på at de stiller som representanter for andre klubber enn sine 

egne. En av jobbene til Bit er at alle ønsker og endringer på IT systemene skal gå inn igjennom BIT 

før de oversendes til NKK. Derfor viktig at representantene husker på at de representere flere enn 

sin egen klubb.  

 

BIT består av 10 representanter, men mangler representant fra gruppe 2 og 10. NKK er ikke 

ansvarlig når det ikke kommer noen representanter fra en gruppe. Alle er tjent på å få disse 

gruppene med inn i BIT så NKK vil kontakter dem. 

 

Mandatet, som ligger på www.nkk.no/ om BIT, må signeres av medlemmene i BIT og sendes 

Elisabeth. 

 

 

Sak 9/15 - Prosjekt Medlem/Verving og Helse på hund er godkjent av HS (IT-satsningen) 

Dette emnet ble diskuter på forrige BIT møte. Origin jobber nå med det som BIT ble enige om på 

møtet.  

 

RAS-dashbord, helsefremmende system, ble vist og NKK jobber med å få et slikt dashbord over på 

våre interne systemer. Det skal etter hvert bli lettere for klubben selv å hente ut informasjon om 

dette. IT og helse jobber tett sammen om dette.  

 

Medlemsdelen er forhåpentligvis ferdig i november til test. Da gjenstår en del testing internt i NKK 

før vi håper å få dette live i januar.  

 

Sak 10/15 - Neste prosjekt; hva bør dette være? Registrering av resultater for 

Trekkhundprøver, evt. andre ting? 

- Gjennom representanten i gruppe 5 har det kommet et ønske om å få registrerte trekkhund 

prøver. De 3 klubbene som arrangerer disse prøvene har mer eller mindre blitt lovet et slikt 

system for mange år siden. Problemet er at prøvene har en slik kompleks form og de 3 

klubbene som arrangere disse har igjen ulike regler. Dermed er det ikke lett å lage et system 

for dette.  

http://www.nkk.no/
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NKKs administrasjon hadde et møte med disse klubbene i forkant av BIT møtet for å se litt 

nærmere på dette og om det er mulig å komme til en løsning som fungerer. De ble enige om 

at det i første omgang holder med å få resultatregistrering av prøvene samt visning av 

resultatene på hund. Så fort man evt. kan få et slikt system så vil man også registrer 

resultater som har vært bakover i tid. En av grunnene til at klubbene ønsker et slikt system er 

for å øke interessen for å kjøre spann med registrerte hunder. Det blir ikke snakk om å kjøre 

hele systemet igjennom Arra slik klubbene selv ønsker. Som med andre prøver blir 

regelverket for disse prøvene også låst for en viss periode.  

 

For å få til en slik resultatregistrering er det ikke snakk om å gjøre store endringer i dagens 

system. Eks på endringer er ord, eks distanse i stedet for klasse. Jobben er stipulert til 1 uke 

hos Origin, dvs. ca. kr. 80.000 – 100 000.  

 

BIT er enige om at dette er et fint sted å starte. Saken sendes videre til Styringsgruppen IT 

som har møte 29. oktober.  

 

- BIT lurer på om det er mulig å få laget et IT-basis system som inneholder eks påmeldinger, 

resultatregistrering osv. For å kunne se på dette trenger vi å ta et forarbeid på emnet. Anne 

Mette Sletthaug og Svenn Tore Feet kommer med et forarbeid før neste møte. 

 

- Rydding av medlemssystemet. Kong Arthur er et firma som jobber med dette. De lager et 

system der man tar vaskingen skritt for skritt og vi er strenge på hvordan dette gjøres. 

Vaskingen foregår i puljer, eksempel i første runde så vaskes de som har samme navn og 

adresse sammen, deretter likt navn og fødselsdato men ulike adresser. Selve jobben med 

vaskingen tas internt i NKK mens Kong Arthur lager et system for dette.  

Tidsperspektiv: Denne jobben er tatt opp igjen etter å ha ligget på vent.  

 

-  Gikk igjennom andre ønsker til endringer. Utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 11/15 Eventuelt 

 

- Elektronisk løsning for resultatregistrering på utstillinger. NKK videreutvikler 

resultatservicen som ble laget til EDS. Holder på å bygge dette om til norske regler. Vil 

begynne å bruke dette i Bø 2016, da også med elektronisk kritikk. Slik systemet fungere er 

det en online løsning der resultere kommer rett inn på nettsidene og rett inn på hund men en 

gang bedømmelsen er ferdig. Med denne løsningen kan man kutte ut skriver i ringene da 

ringsekretær kan skrive kritikkene selv. Man må nok gå noen runder på hvor fort man kan 

kutte ut å ha en skriver i ringen.  

Må se mer på systemet med valper, om man bør justere på reglene og ha mer gradering. 

NKK vil ikke presser på slik at alle må bruke dette systemet, men BIT er enige om at det er 

fint å gi klubbene muligheten til kunne velge denne løsningen. Antagelig kan de få tilgang 

på denne løsningen i slutten av siste halvår 2016. Det kan være lurt at klubben kjører 

dobbelt system i starten, dvs. ha premieliste liggende klart om noe skulle skje.  

- Hva med godkjenning av utstillingen? Slik det er i dag så godkjenner NKK en utstilling før 

den publiseres. Med dette systemet kommer resultatene rett ut, dvs. før evt. godkjenning. 

Man må derfor kunne påregne at det blir endringer/rettinger på resultatene. Utstillingene har 

nok ikke noe stort problemet på dette området, men prøvene er verre på dette punktet. 

- Må ha en diskusjon om hva NKK må tilby av tilgjengelighet i helgene av support og 

tilgjengelighet. Elisabeth finner mailen som ble sendt ut med et supportnummer som 

klubbene kan benytte i helgene.  

- IT-avdelingen har nå månedlige møter med Origin der man planlegger hva som skal gjøres 

og rettes på i systemene våre. Denne jobbmetoden fungere veldig bra.  
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- Anikken lager en oversikt over de ulike klubbene, med kontaktinformasjon, som hører inn 

under de ulike BIT representantene.  

 

Eventuelt: 

Elghund: 

Driftsstabilitet og vedlikehold på elghund prøver.  

Klubben ønsker å ta en diskusjon/eget møte om kvalitet osv. Hvordan man vil ha denne løsningen 

på sikt. Møte om dette i november/desember. 

 

 

Nytt BIT møte 1. mars 2016 kl. 13.00 -16.00 


