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 Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 10.09.2019 
 
Referat fra forrige BIT-møte godkjent.  
 
NKK jobber med å få inn nye representanter i både gruppe 5 og for de lokale hundeklubber og 
forbund.  
 
Det å lage et system for uoffisielle Schäferhund utstillinger (etter tysk mønster): 
Elisabeth har regnet på kostnader og inntekter ved å lage et slikt system. Ut fra dagens deltakere på 
slike prøver vil det å lage dette koste mer enn det smaker. Marianne O Njøten, som var adm. dir i 
NKK på tidspunktet dette emnet var tatt opp, var enig i at dette systemet burde vente og at man må 
satse på å få alle terminfestede prøver over på NKK systemer først.  
 
Programmererne regner med å bruke ca 4 uker på dette i tillegg til test og rettelser. Dette vil koste 
rundt kr. 186 300,-. For 25 arrangementer med 60 påmeldte (=1 500 påmeldte) vil NKK få en 
inntekt på kr. 89 250,- for Aktivitetsavgift/elektronisk avgift. 
Norsk Schäferhundklubb har sagt seg villig til å dekke noen av utgiftene for å lage dette 
programmet. 
Elisabeth tar dette på nytt til Styringsgruppen-IT møte i oktober. 
 
 
Gjennomgang av ferdigstilte prosjekter 

- Prosjekt 06:  
Blod og fersksporprøvene er endret etter endret regelverk. Lansert 11 april.  
Også lagt inn endringer for NM i blodspor. Lansert mai/juni 2019. 

- Prosjekt 07:  
Jaktprøver for retrievere er lansert 20.12.2018. Har hatt en del endringer på dette systemet i 
ettertid.  

- Prosjekt 08:  
Harehundprogrammet, nytt system ble lansert august 2019. 

- Prosjekt 03:  
Rollebasert innlogging, blir stadig dyttet til siden, men jobben er startet.  

- Oppdatering av databasen – RAS.  
IT-avd skal ha et oppstartmøte med ledere internt i NKK i starten av neste uke, uke 38. 
Dette er andre enn IT-avdelingen som må bestemme hvilke og hva slags uttrekk som skal 
komme på denne siden. Dette er et prosjekt som kommer til å gå over flere år der man stadig 
kommer til å legge til nye uttrekk-varianter.   

- It-avdelingen får stadig ting som må rettes i dagens system.   



2 
 

IT-endringer: 
• NKK inngikk avtale med ny driftspartner i april 2019 
• Ny og forbedret Samtykkeerklæring på Min Side – Vil automatisk be om oppdatering hvert 

halvt år 
• Vise ubetalte fakturaer på Min Side – speiling mot Visma. Gjelder foreløpig manuelle 

eierskifter og omregistrering av hunder fra utlandet. 
• Kliniske diagnoser – endringer og nye diagnoser 
• Sperre informasjon om personer med hemmelig adresse 
• Nytt disiplinærsystem – både for personer og hunder 
• Melde på uregistrerte hunder på blod- og ferskspor prøver. Bestemmelse fra 

Miljødepartementet – hunder trenger ikke registreres i NOX registeret, men må være ID 
merket. 

• MVA på påmeldingskvitteringer 
• Endringer i Rallylydighetsprogrammet 
• Innavlsprosent i DogWeb ved bruk av 2 fedre på ett kull 
• BOAS-registrering.  
• Hjerteskjema – endringer og rettelser 
• Nytt samtykkeerklæring ved påmelding til terminfestede arrangementer 
• ECVO (øyelysing) endringer i skjema og på eierbekreftelsen 
• Kritikksystemet online for alle arrangører av utstilling 
• Endringer i Datadump til Frode Lingås. 

 
Vedtatte saker IT jobber med nå: 

• Elektronisk overføring av røntgenbilder fra klinikk til NKK 
• Ny for forbedret versjon av Oppdatering i databasen (Dogweb) 
• Medlemsadministrasjon – purredato på medlemskrav vises for klubbene 
• BSI-skjema inn i kritikksystemet 
• Disp.søknad antidopingregelverk via veterinærportalen 
• Avlysning av terminfestede arrangementer – tilbakebetaling 
• Forbedringer i Prognoseprogrammet 
• Krav om mentalstatus ved registrering av kull 
• Målebrev Agility – lagre vedlegg på hund i DogWeb 
• Omregistrerte hunder fra utlandet – få samme kullnummer i DogWeb. 

 
 
Prosjekter som venter:  

- Spaniel prøver (64-65.67-68-69) 
- Lure Coursing (56) 
- Nytt prøveprogram for drevprøver på dachshunder (75-76)  
- Verktøy for RAS-revisjon 
- Brukerroller i klubbadministrasjon 

 
 
 
 
Innkomne saker 
 

1. Nytt prøveprogram for Lure-Couring  
Denne avventers da regler osv ikke er ferdige ennå/vedtatt i klubben. Skal på høring og 
kommer nok ikke med ferdig og vedtatte regler før 2020.  
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2. Nytt prøveprogam for Spanielprøver  
Vet ikke helt når deres regelverk endres. Trenger til juni 2020, men de har ikke blitt lovet 
dette.   
 

3. Nytt prøveprogram for dreverprøver på dachshund 
Klubben har fått nytt vedtak på endring av regler. De må vente å bruke disse endringene da 
de ikke har husket å melde dette inn til it at systemet må endres. Med andre ord, de har et 
Arra program pr i dag, men dette kan ikke brukes på grunn av nytt regelverk. Klubben har 
fått en utsettelse av å iverksette de nye reglene, for en periode.  
Endringene som må gjøres er nok ikke store, men IT-avdelingen er avhengig av at klubben 
kommer med klare retningslinjer på hva og hvor endringene er.  
 

4. Fra Norske Elghundklubbers Forbund; nytt prøveprogram for elghundprøvene 
Prøveid 30-31-32-33-34-35-36-37 
Elisabeth har muntlig sagt at vi har mulighet til å ha dette klart til 2021. Det er mange 
prøvenummer, dvs forskjellige type prøver.  

 
5. Resultatlister på NKKs nettsider for jaktprøver (likt utstilling) 

 
6. Agility 

Historie: AGIPRO, er et system som er laget utenfor NKK. Personen som laget dette ville 
ikke drifte det lenger. Da fikk man noen andre til å lage et annet system. Dette systemet har 
som har fungert bra til nå, men han som laget det vil ikke drifte dette lenger.  
Dette lager store problemer for agility miljøet i dag da det er endringer i regler og klasser. 
NKK/Origin prøver å rette på dette systemet nå, men dette er ikke en måte vi kan holde på 
lenge og vi ønsker ikke ha det slikt. Beste løsningen er at vi må lage et nytt system for 
agility-stevner. Dette er en konkurranse form som har flest påmeldte og der det er flest 
klubber som benytter seg av denne løsningen.   

 
 
 
Prioritering liste satt av BIT:  

- Drevprøver for dachs 
- Agility 
- Nytt program for spaniel prøver 
- Nytt program for lure-coursing 
- Nytt prøveprogram for elghundprøver 
- Resultatside for jaktprøver på nkk.no  
- Alle prøvetyper som i dag benytter enkel resultatregistrering over på nytt prøveprogram 
- Alle prøvetyper som i dag benytter gammel Arra program over på nytt prøveprogram 
- Uoffisielle schäferhundutstillinger tyskmønster 

 


