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1.1 BAKGRUNN OG BEHOV 

NKKs IT-strategi for perioden 2015 – 2019 er utviklet i Brukerforum IT (BIT) og ble vedtatt av 
Hovedstyret 22. april 2015.  

De tre polarhund klubbene: Norsk Polarhundklubb, Norsk Alaskan Malamute klubb og Norsk 
Siberian Husky klubb representerer i dag ca. 1500 medlemmer. De hadde i april 2008 det 
første møtet med NKK for å få laget felles målsetninger og forutsetninger for de trekkhund- 
prøvene som ble brukt av de tre raseklubbene. Likedan ble det også en enighet om å bruke 
DogWeb til resultatregistrering. Målet på dette møtet ble at det felles regelverk skulle stå 
ferdig høsten 2009 og skulle trå i kraft fra sesongen 2010. Dette har ikke blitt levert. 

 

1.2 RESULTATMÅL 

NKKs IT-strategi pkt. 5: Medlemsklubber og forbunds behov for IT-tjenester - peker på at 
utviklingen skal skje langs to akser: 

1) Utvikling som sikrer at ønsker og behov for klubber og forbund møtes 
2) Utvikling som sikrer komiteer, utvalg, klubber og forbund mer effektive leveranser og 

mer kostnadseffektive løsninger og systemer. 

 

1.3 EFFEKTMÅL 

Resultatregistrering for trekkhundprøver for de polare rasene vil være motiverende og 
positivt for medlemmer av de tre polarhund klubbene.  

Det vil gi en tydelig informasjon om bruksegenskapene til de ulike hundene. Et annet viktig 
argument for å få bruksresultatene på DogWeb er at det vil gjøre arbeidet med å finne fram 
til gode brukshunder mye enklere for oppdrettere og valpekjøpere. 

 

Det er et enormt påtrykk fra blandingshundavlen (alaskan husky) mot klubbenes raser som 
representerer et ytterpunkt innen hundeverden pga sine ekstreme polare- og 
bruksegenskaper som trekkhunder. Interessen for rasearbeidet må tas vare på ved bruk av 
mange forskjellige virkemidler. Her fremstår tiltak for å opprettholde interessen for disse 
rasene som en trekkhund å være den viktigste. 

 

Registrering av trekkhundprøver på DogWeb på lik linje med andre raser som også har 
forskjellige brukstester, er et av de viktigste virkemidlene for å bevare de NKK registrerte 
trekkhundrasene. 



  

Delprosjekt mandat for resultatregistrering av trekkhundprøver for de polare raser   
Side 3 
 

 

NKK ved administrasjon har fremlagt et forslag til de tre polarhund klubben vedr. 
resultatregistrering. Dette inneholder ikke et helt program med påmelding, katalog og 
resultater, men en begrenset versjon slik at resultatene for deltagende hunder kan 
registreres og fremkomme på DogWeb. Bruk av resultatregistrering på individnivå med 
visning på DogWeb under egen fane på prøver. 

Forslag til prosjekt er behandlet og anbefalt av BIT i møtet 20/10-15.  

 

1.4 PROSJEKTETS VARIGHET 

Dette prosjektet kan gjennomføres første kvartal 2016 

1.5 ORGANISERING 

 

 
Figur 1 Prosjektorganisasjon  

Prosjektteamet vil bestå av administrasjonen og IT-utviklingspartnere. Prosjektet ledes av 
Elisabeth Jangås. Prosjektet vil løpende holde kontakt med BIT, som forventes å ivareta 
dialogen med medlemsklubbene og forbund i tråd med mandatet for BIT. Prosjektet 
rapporterer til Styringsgruppa og til Hovedstyret gjennom Styringsgruppa. 

 

1.6 RAPPORTERING OG KOMMUNIKASJON 

Dette er et delprosjekt som vil ha positive virkninger for trekkhund miljøet i de tre 
raseklubbene, som er i stadig vekst. 

HS

SG

BIT Prosjektteam
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Det informeres jevnlig på nkk.no og med de tre polarhund klubbene. 

1.7 ØKONOMI 

Budsjett for delprosjektet resultatregistrering av trekkhundprøver for polare raser er 
estimert til: kr 80 000 – 100 000,- i eksterne kostnader. 


