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 Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 25.09.2018 
 
Elisabeth går igjennom alle oppdateringer som er gjort i alle vedtatte saker. 
 
Snakket om 9 punktlisten til HS som ligger på hjemmesiden.  
 
Innkomne saker 

1. Nytt prøveprogram lure-coursing (prøveid 96) 
2017 – 3 prøver 
2018 – 4 prøver 
Arealproblemer, derfor går bare på Østlandet og Trøndelag. Størrelser likt 4-5 fotballbaner.  
Pris: Har ikke noen estimat. Kan bruke en del andre deler fra andre systemer. 

 
2. Nytt prøveprogram for spaniel-prøver (prøveid 64-65-67-68-69) 

 
Prøvetype 2017 2018 
64 2 4 
65 8 7 
67 7 5 
68 9 8 
69 3 6 

 
 
 
Saker som ligger i saksoversikten til BIT:  
Mulighet for å søke opp en hunds barnebarn i DogWeb.  
Overfører denne til spor 2, sprintmøter.  
 
Diskusjon angående tilpasningene i DogWeb for å kunne arrangerer uoffisielle utstillinger for 
schäferhund. Sak 17/16 
Mulig man må ha en politisk uttalelse om dette før man ser mer på denne prøveformen siden det er 
uoffisielle prøver.  
BIT har snakket om å ta inn de offisielle arrangementene før de uoffisielle.  
Kan BIT sende dette over til særkomiteen for utstilling? Eller må klubben gjøre dette selv?  
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Ny terminliste for utstilling. Snart på tide? Kan BIT legge press på å få dette igjennom? Prioritere 
dette opp. Elisabeth tar dette med til styringsgruppen.  
 
3 aktuelle prosjekter.  

- Lure coursing pris på et sted mellom 200-300.000. 
- Spaniel prøver Sammen som over (må finne ut forskjellen på de ulike typene prøvene her) 
- Ny terminliste. Pris på ca 275.000  

Kan ikke begynne på dette før 2019. 
Mulig å få dette priset.. 
 
Totalt budsjett på IT i 2019 er ca 3,5 millioner. 
 
Prioriteringsliste: 

1. Terminliste 
2. Lure coursing 
3. Spanielprøver 

 
Fint om man kan følge opp schäferhund. Må avklares først før BIT kan se mer på dette prosjektet. 
 
Vi legger aldri ut et nytt system midt i et pågående år. Det betyr at om prioriteringslisten blir 
vedtatt, kommer ikke løsningene før 1.1.2020.   
 
Elisabeth tar med alle 3 prosjektene med til styringsgruppen. 
 
 
Neste møte:  
 


