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Referent: Anikken E Waaltorp 

Tilstede: 

Knut Brekke, (gr.1), Anne-Mette Sletthaug (gr.8), Edgar Waag (gr.3), Arild Nygård 

(gr. 6/4), Håkon A. Myhra (gr.7), Elisabeth Jangås (leder IT-utvikling), Anikken E 

Waaltorp (IT-utvikling) og Marianne O. Njøten (leder aktivitetsavd.) 

 

Forfall:  
Svenn Tore Feet (gr.5), Nora Skotaam (gr. 9), Geir B. Larsen (lokale 

hundeklubber/forbund), Kirsten Gjersund (rep ansatt NKK) 
    

 Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 01.03.2016 
 

Sak 1/16 – Endre sikkerhetsmodellen i klubbsystemet til å være rollebasert med personlig 

login – forslagstiller: NKK administrasjon 

Prosjekt 3:  

NKK ønsker å gjøre om påloggingssystemet til klubbens sider hos NKK. Det er snakk om måten 

man logger på sidene samt tilganger. I den nye varianten er det kun lederen som har 

administratorrettigheter med tilgang til alt. Administratoren deler ut tilgang til deler av systemet til 

andre i eks styret. Eks tilgang til arrangement, til å kunne legge inn medlemmer osv. Ved å gjøre det 

slik så får man tilgang til klubbens sider via min side. Fordelen med et slikt system er at man kan få 

loggført hvem som gjør hva i klubbens systemer.  

Dette har en estimert kostnad på kr. 165 000,- 

 

I tillegg endre ARRA utstilling til å benytte personlig login (Dvs fjerne bruk av UTID/Passord). 

Dette fungerer slik at en bruker med rollen «Utstillingsansvarlig» kan logge på alle 

utstillinger/LP/AG arrangementer for klubben. Utstillingsansvarlig har også mulighet for å gi andre 

brukere tilgang til en utstilling, disse tilgangene kan evt. settes til å være tidsbegrenset. Dette vil si 

at utstillingsansvarlig er den som setter opp hvem som skal administrere hver utstilling/LP/AG. 

Senere kan dette også gjøres på prøver. 

Dette har en estimert kostnad på kr. 115 000,-. 

 

Til sammen en estimert kostnad på kr. 280 000,- 

 

 

Prosjekt 4:  

Når man gjør denne endringen er det greit å samtidig gjøre Min side kompatibel til å bruke på 

Android og nettbrett. Den største endringen man da vil få på min side, er at fanene som er der i dag 

vil fjernes. I stedet for kommer det en meny på eks høyre side.  

 

NKK har ikke noe estimat på pris ennå. Administrasjonen har ikke fått en estimert pris på dette 

prosjektet. Her må man også dele prosjektet. Må ta for oss del for del på Min Side. 

Vi tar det opp i Styringsgruppen, men vi avventer til neste BIT-møte (14. juni 2016) og avgjøre 

dette prosjektet til vi får en kostnadsoversikt.  

 

 

Sak 2/16 – Rapportgenerator for klubbene – forslagstiller: NKK administrasjon og klubber 

Slik det er nå bruker IT-avdelingen mye tid på å hente ut spesifiserte uttrekk for klubber. Det er 

grunnen til at vi har måttet ta oss betalt for dette.  
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Gr. 6/4 uttrykte litt misnøye med denne ordningen, kom med et ønske om at man kunne bruke 

penger fra it-prosjektet til dette. Det er ikke mulig da det er nedfelt at disse pengene skal brukes for 

å danne en fremtidig verdiøkning, noe uttrekk fra dagens system ikke er.  

 

Det er planlagt å lage en generator for uttrekk. Dette krever en del forarbeid som å finne ut av 

hvilke opplysninger klubbene er interessert i å få ut. BIT ble enige om at administrasjonen skal 

starte en prosess der vi henter inn ønsker fra klubbene om hva de har behov for å få hentet ut.   

Denne saken tas i administrasjonen. 

 

 

Sak 3/16 – Endringsønske i ARRA – medlemsregistrering – forslagstiller gruppe 6/4 

Norske Harehundklubbers forbund driver med en omstrukturering internt nå. De jobber med å få en 

oversikt/kontroll over alle ringene (klubber) som hører inn under dem. De har et ønske om å få et 

system der man må være hovedmedlem i hovedklubben for å kunne være medlem i en av ringene.  

Dette er ikke en sak for BIT. Det er snakk om en administrasjons prosess som administrasjonen i 

NKK må se på.  

 

 

Sak 4/16 – Uttrekk til klubbene – forslagstiller gruppe 6/4 

Se punkt 2/16 

 

Sak 5/16 – Nytt prøveprogram for registrering av prøveresultat – forslagstiller Gr. 4 

Norske Dachshundklubbers Forbund ønsker et fullstendig prøveprogram for sine prøvetyper; drev-

hi-blodspor, ferskspor. Pr. i dag benyttes enkel resultatregistrering for disse prøvene.  

 

NKKs administrasjon skal sjekke opp med utvikler om hvor stor jobb det er å få alle prøver inn med 

mulighet for påmelding via web.  

I dag benyttes enkel resultatregistrering på 24 prøvetyper og 28 prøvetyper har fullstendig 

prøveprogram (fuglehundprøver, elghundprøver og harehundprøver). 

Dersom det er snakk om endringer på prøver er det bedre å ta dette prøve for prøve enn alle under 

ett.   

 

Terminliste systemet er tungvint å jobbe med. Dette systemet begynner å bli modent for endringer. 

Skal man endre dette er det bedre å ta hele systemet Arra. BIT synes ikke tiden er inne for dette.  

 

Sak 6/16 – Telefonnummer på medlemsfaktura – forslagstiller gruppe 3 

Nå er det klubben kontaktpersonens telefonnummer som kommer på fakturaen på hovedkjøringen i 

januar. Vil heller ha telefonnummeret til medlemsansvarlig.  

Dette er ikke noen BIT sak. BIT oversender til administrasjonen.   

 

Sak 7/16 – Endring i Agilityprogrammet – forslagstiller gruppe 3 

De sakene som har kommet inn skal administrasjonen se på. Vil sjekke om det er snakk om 

brukerfeil eller om det er feil som vi må rettes på.  

 

Nordisk mesterskap: Dersom vi skal endre noe på dagens system, for et arrangement vi har hvert 4 

år, vil dette kommer til å koste minst 40.000 kr. Dette blir da lagt på is i og med at dagens system 

kan brukes med litt manuell registrering ved siden av.  

Saken sendes til administrasjonen. 
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Sak 8/16 – Jaktprøveprogram for fuglehundprøver og elektronisk påmelding – forslagstiller 

gruppe 7 

Klubbene som bruker systemet melder at de trenger nytt program. Det er tregt, mangler noen 

punkter og de vil at det skal kunne brukes på nettbrett (apper er ikke å anbefale, dyrt å lage og 

vedlikeholde).  

 

Utviklerne anbefaler at man lager et system som er ganske likt det nye som er laget for utstilling, 

der man registrer premieliste på nettbrett. Denne kan jobbe offline så lenge systemet er lastet opp og 

man ikke logger ut fra systemet før man har «sjekket» inn igjen på nett. Dermed kan resultater 

publisere med en gang. Problemet med betaling av aktivitetsavgift ble drøftet. Noen arrangører kan 

være trege med å betale dette, eneste pressmiddel for å få dette inn er ved å holde resultatene 

tilbake. Dersom man skal benytte denne løsningen bør man nok melde hundene på elektronisk 

igjennom NKKs system. Her blir en viss prosent av innbetalingene holdet igjen slik at 

aktivitetsavgiften blir trukket fra automatisk før klubben får pengen. Det er mulig å hente ut deler 

av beløpet hele veien fra påmeldingene kommer inn. Klubbene som vil benytte dette systemet må 

eventuelt endre på regelverket sitt.  

 

Viktig: En klubb bør ikke vedta nye regler, som krever endringer i it-systemer, med startdato 

samme dag. Man må legge til rette for at man har tid til å gjøre endringer i systemene 

 

Veien å gå: Først endre påmelding på web til å gjelde alle, deretter kan man begynne på 

resultatregistrering på brett. BIT vil sende dette videre til Styringsgruppen.  

 

Tilbake til klubben som har problemer med dagen system: Dersom man har problemer med 

programmet, send inn konkret hva som er problemet slik at vi kan se på dette. Tar denne saken 

videre i administrasjonen når vi har fått dette.  

Vedr. nytt prøveprogram for fuglehundprøver, IT trenger mer informasjon før vi kan få et 

prisestimat fra programmer.  

 

Sak 9/16 – Påmeldingsapplikasjon for påmelding til NKKs aktiviteter – forslagstiller gruppe 7 

Ble diskutert under punktet over. 

 

Sak 10/16 – Reforhandling av Avtale om bruk av elektronisk påmelding i DogArra hos NKK 

– forslagstiller gruppe 7 

Denne er altfor kostbar ifølge FKF. 6,5 %. (Dette dekker kostnader som banken (Nets) tar samt det 

som står igjen av penger brukes til videreutvikling av systemene) Det NKK må se på er om man 

skal sette et tak på denne, eks en øvre grense. Administrasjonen tar dette videre.  

 

Dersom en klubb vil ha pengene rett inn til seg, ikke igjennom NKK så må klubben ha en egen 

avtale med Nets. Det blir for dyrt for klubbene.  

 

Sak 11/16 – Eventuelt – forslagstiller gruppe 3 

- BIR/BIM listen som kom på www.nkk.no før det nye systemet, er det mulig å få tilbake 

denne?   

- IT tar dette direkte med programmererne. 

 

 

Sak 12/16 – Norsk Schäferhundkklubb – forslagstiller gruppe 1 

 

Ønsker at man skal kunne bruke NKKs systemet på uoffisielle utstillinger. Trenger da å kunne gjøre 

noen endringer i systemet som eks ha andre klasser osv.  

 

http://www.nkk.no/
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Administrasjonen vil snakke med Origin om dette og få et prisoverslag. Vil deretter ta dette opp i 

BIT igjen på neste møte.  

 

 

 

IT-utvikling har egen fane på nkk.no. 

Alle endringer som blir gjort i dagens systemer vil fremkomme her. 

Og referater fra BIT og styringsgruppen ligger her. 

http://web2.nkk.no/no/om_nkk/komiteer_+_grupper/it/ 

 

 

 

 

Neste møte: Tirsdag 14. juni kl. 13.00 

 

http://web2.nkk.no/no/om_nkk/komiteer_+_grupper/it/

