
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 
 

Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte i 2012 vedtok en intensivert IT-satsing.  
Målet er at NKKs IT-systemer skal understøtte NKKs klubber, forbund og medlemmers 

aktiviteter. Satsingen ble vedtatt spesifisert i en egen IT-strategi, og de økonomiske rammene for 

satsingen ble vedtatt i forbindelse med ekstraordinært RS 2014 og ordinært RS 2014. 

HS oppnevnte en egen styringsgruppe (SG-IT) for satsningen, bestående av ressurspersoner fra 

HS, BIT (Brukerforum-IT) og administrasjonen, samt to personer fra klubber/forbund. Satsningen 

skal defineres i en strategiplan utarbeidet av NKKs IT-avdeling/administrasjon/BIT basert på 

behov og ønsker fra medlemsklubbene/forbund, og skal godkjennes av HS før den iverksettes. 

BIT og SG-IT arbeider nå i tråd med IT-strategi for 2015-2019, som ble vedtatt av HS 22.04.2015. 
Denne er tilgjengelig på NKKs nettsider under Strategiske dokumenter. 
 
 
Utdrag fra strategien: 
NKKs medlemsklubber og forbund skal sammen med NKKs hovedstyre, regioner og 
administrasjon jobbe for at NKKs IT-systemer utvikles i ønsket retning og slik at de støtter 
fremtidige behov. NKKs løsninger skal gi akseptabel funksjonalitet og utviklingen av ønskede 
løsninger og funksjonalitet må skje innenfor de RS-vedtatte kostnadsrammer. Derfor må disse 
satsinger gjennomføres med akseptabel risiko i forhold til denne helt fastsatte føring. 
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Gjennomførte prosjekter 
 

Tilrettelagt for/endret resultatregistrering for: 

 Trekkhundprøver for polare raser.  

Resultater for disse prøvene blir tilgjengelig på DogWeb. 

 Jakthundprøver for Retrievere.  

Det er rettet på klasser slik at resultatene nå viser hvilken klasse hundene har deltatt på. 

Blant annet fremkommer det at hunden har deltatt på Working Test. Resultatene vises under 

fanen Retrieverprøver på DogWeb. 

 Jaktprøve for Wachtelhund.  

Resultater fra disse prøvene vil nå finnes tilgjengelig på DogWeb. 

 Fuglehundprøve Fullkombinert.  

Resultatene kommer frem under fanen prøver- fullkombinert. 

 

Tilrettelagt for Arra prøvesystem for Rallylydighet.  

Dette innebærer at arrangør av disse prøvene kan benytte web-påmelding, utskrift av premielister, 

kritikker, katalog, dommer-registrering og registrering av resultat.  Resultatene vises under fanen 

prøver – andre i DogWeb. 

Online kritikk/premieregistrering for utstillinger 

I forbindelse med EDS 2015 ble det laget online kritikk/premieregistrering for utstilling. Dette er 

videreført til NKKs internasjonale utstillinger. Resultatene vises på nkk.no live fra NKKs internasjonale 

utstillinger. 

Tilrettelagt for muligheten med å søke RIK-lisens elektronisk via Min Side. 

 

Tilrettelagt for elektronisk søknad om mellom-titler via Min Side.  

RS vedtok i 2013 å innføre mellom-titler for lydighet, agility, agility hopp, rallylydighet, freestyle og 

heelwork to music. Dette ble tilrettelagt for kunne søkes online via Min Side.  

Nytt helserekvisisjonssystem.  

Tilrettelagt slik at man kan bestille flere helseundersøkelser og for flere hunder i samme 

betalingstransaksjon. Sidene er også tilrettelagt for mobil/nettbrett. 

  



Pågående prosjekter 
 

Nytt og forbedret prøveprogram for fuglehundprøver.  

Dette innebærer også et nytt grensesnitt som vil gjøre prøveprogram tilgjengelig på mobil/nettbrett. 

Vedtatt i HS 19/10-16. Oppstart Q1 2017, forventet ferdig Q3 2017 (til høstprøvene). 

Nytt prøveprogram for blodsporprøver.  

Et Arra prøveprogram for web-påmelding, utskrift av katalog, premielister, kritikker, 

dommerregistrering og registrering av resultater.  

Vedtatt i HS 19/10-16. Oppstart 2017. Ferdigstilles til prøvesesongstart 2018.  

Nytt web-kullregistreringssystem.  

Tilgjengelig for mobil/nettbrett, mer informasjon på Min Side for oppdrettere om hvor langt i 

registreringsprosessen kullet er. Signering med Bank-ID for papirer.   

Forventet ferdig Q4 2016.  

Medlemsverving fra oppdretter 

Tilrettelegger slik at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere i klubben man selv er medlem av.  

Tilrettelegger også for at raseklubber kan verve nye eiere registrert med «sin(e)» rase(r). Mulighet 

for klubber å kunne ta ut oversikt over nye medlemmer, utmeldte medlemmer.  

Forventet ferdig i Q4 2016. 

Rollebasert innlogging i klubbadministrasjon.  

Sikre innloggingen i klubbadministrasjon, leder kan tildele diverse roller til styret/avlsråd for 

hvor/hva de skal ha tilgang til.  

Forventet ferdig i Q4 2016. 

Tilrettelegge for at en person kan melde på flere lag i Agility Lag-konkurranser.  

Forventet ferdig Q4 2016. 

Gjøre elektronisk påmelding til prøve og utstilling kompatibel for mobil/nettbrett.  

Dette gjelder for prøver som i dag har åpning for web-påmelding. Forventet ferdig i Q4 2016. 

Tilrettelegge for elektronisk overføring av røntgenbilder direkte fra klinikk til NKKs 

administrasjon.  

Klinikkene trenger nå ikke å sende inn røntgenbildene på cd. 

Forventet klart for testklinikker Q4 2016.  

  



Endringer i dagens IT-systemer: 
 

Endret i IT-systemet betegnelsen på AD resultater fra bokstaver til tall. Tidligere var diagnosen i 

bokstaver (A-B-C-E), dette er nå endret til tall (0-1-2-3) i samsvar med internasjonal standard og 

resten av FCI landene. Allerede registrerte resultater er rettet så det er i samsvar med gjeldende 

standard. 

Systemet for HD og AD er endret slik at det nå er mulig å legge inn resultater både for venstre og 

høyre side, i tillegg til endelig diagnose.  

Endret skjema for elektronisk søknad om championat via Min Side – det er nå mulig å legge til flere 

linjer i søknaden. Dette gjelder spesielt for de som skal søke om jakt- og prøvechampionat.   

For å lette kontakten med prøvedommere, ringsekretær og annet personell for arrangører ved 

prøver og utstillinger inneholder nå oversikten på NKKs nettside også e-postadresser til autorisert 

personell.  Oversikten kan sorteres alfabetisk eller pr. postnummer.  

Endret lydighetsprøve klasse Elite til FCI klasse 3. I dagens system har vi endret både betegnelsen og 

momentene som følge av FCIs regelverksendring av denne klassen.  

Tilrettelagt slik at man kan melde på elektronisk til Juniorhandling, for begge dagene på NKKs 

utstillinger, og med forskjellige hunder.  

 


