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Trafikk vorsteh.no 





Sidevisninger vorsteh.no 
per måned 2015

Stor variasjon
Lavest: 12 000 i januar
Topp: 25 000 i november



Publisering

• Stor aktivitet med nesten daglig publisering

• Over 400 nye artikler i 2015

• Over 100 bruker er registrert, men bare 15-20 konti er i aktiv bruk

• Jevnlig publisering på de fleste distriktssider

• Mange steder er aktiviteten svært høy

• De distrikter som ikke har egen publiserer, kan få hjelp fra 
redaksjonen.



2. Facebook



De fleste distrikter har vært på Facebook med egne grupper en 
god stund - med stor aktivitet

I november kom NVK ved Hovedstyret, Avlsrådet og Jaktrådet på 
Facebook med egen side



Mål for Facebook-siden

• Informasjon til medlemmer/potensielle medlemmer

• Utstillingsvindu for våre raser

• Nå bredere ut, rekruttere flere medlemmer/få flere til å velge 
vorsteh

• Kontaktpunkt, der folk er



Innhold

• Vise vei inn til vorsteh.no:  Det er et mål at alle poster skal innehold 
en lenke inn til vorsteh.no

• Alle artikler som lages på vorsteh.no fra hovedstyret/avlsråd/jaktråd
kan vurderes for deling på siden, evt også andre gode bidrag. 

• Resultater fra høystatusløp, NM og VM

• Prisutdelinger som Årets hund og lign.

• Informasjon om valpeliste og godkjente parringer

• Informasjon om viktige møter og vedtak

• Siden skal ikke inneholde ordinære jaktprøveresultater/gratulasjoner



Facebook.com/vorsteh

• Siden har pr. 5. februar 750 «likes». 

• Det er publisert et moderat antall poster – de aller fleste med lenke 
inn til nettsidene våre. 

• Innholdet har fokusert på Avlskonferanse, Årets hunder, annonsering 
av frister for å kvalifisere seg for avls- og oppdretterpriser og 
valpelistene. 

• Siden er satt opp som en "page" som ikke inviterer til debatt og deling 
av bilder på samme måte som de forskjellige gruppene som finnes på 
FB. Det gir mulighet til å "styre" debatten og vise fram 
nøkkelinformasjon som ikke drukner i en flom av «skrytebilder».



Hvordan kommunisere
• Tonen skal være høflig, saklig og imøtekommende. Hjelpsomhet og en 

vennlig tone kan føre til at vedkommende velger å melde seg inn/kjøper 
vorstehhund.

• Poster/kommentarer som bryter med norsk lov eller alminnelig folkeskikk 
vil bli slettet

• Kommentarer med usaklige personangrep eller med sterkt negative 
karakteristikker slettes

• Den som har skrevet det uakseptable bør få en kort melding om årsak til at 
kommentar er slettet. 

• For innlegg som er tvilsomme/på kanten, kan man først forsøke å få 
debattanten på rett spor ved å etterspørre dokumentasjon, evt. gi 
vedkommende råd om å trekke påstandene. Ved gjentatte overtramp kan 
brukeren utestenges. 



Høringsuttalelse fra NVK om nettvettspolicy
• Du er selv ansvarlig for at det du publiserer på sosiale medier ikke 

bryter med norsk lov. I ytterste konsekvens kan du bli holdt juridisk og 
økonomisk ansvarlig for dine ytringer. Ærekrenkelser, brudd på 
taushetsplikt og hatefulle ytringer er noen begrensninger i 
ytringsfriheten.

• Det som publiseres på sosiale medier er å anse som offentlige 
ytringer dersom det publiseres på sider som er åpne for alle. I noen 
tilfeller kan også ytringer som er skrevet på lukkede/begrensede 
profiler kunne anses som offentlige, dersom kretsen det publiseres i 
er stor nok, og/eller det er knyttet offentlig interesse til utsagnet. 
Dette gjelder spesielt om utsagnet kommer fra en person som sitter i 
høyt tillitsverv eller andre stillinger som krever tillit. 



• Når det gjelder bilder begrenses retten til å publisere dem av flere 
lover. En er lov om opphavsrett som gir fotografen eksklusiv rett til 
offentliggjøring, samt rett til å bli navngitt som opphavsmann. Den 
avbildede har også rettigheter etter fotoloven. 

• Det er god nettskikk å spørre om tillatelse før man poster bilder av 
enkeltpersoner eller små grupper. 

• Når du skriver noe på nett som flere/alle kan se, utform meldingen 
med takt og vis folkeskikk. 



3. Ny nettside



Dagens status

• Nettsiden har i lang tid vært uten videreutvikling fra Tag 
Studio/Scootr

• Oppgraderinger er ikke blitt gjort 

• Publiseringssystemet funker ikke fra Mac/IOS

• Tungvint og gammeldags brukergrensesnitt med store begrensinger

• Ikke responsivt design, fungerer dårlig på mobil.

• I november ga Scootr beskjed om at publiseringsløsningen skal 
avvikles ved utgangen av 2016



Behov – «ønskeliste»

• En brukervennlig publiseringsløsning med jevnlige tekniske oppgraderinger

• Brukeradministrasjon med nivå-tilgang som vi kan styre selv

• Høy driftssikkerhet og tilgang på teknisk support

• Forside som vi selv kan redigere med navigasjon til undermapper/artikler

• Attraktiv visning av sponsorer

• Lenker til Doghound, valpeliste, søk etter hunder og visning av disse

• Godt synlig navigasjon med pekere til distriktene, som skal ha egne forsider hvor 
det skal være ny undermeny med kontaktinfo, artikler, terminlister, referater osv .

• Bildearkiv som er felles og søkbart med tittelfelt og fotograffelt, pluss metadata. 

• Mulighet for å legge inn video.

• En løsning for NVC. Dette er en spesialløsning som er laget for oss av Tag, og her 
må vi uansett i forhandlinger om cupen skal opprettholdes.



Alternativer

1. Oppdatering og videreføring av nettsidens funksjoner i samarbeid 
med firma Escio som «overtar» kunder fra Scootr/Tag

2. Nyutviklet, billigere/enklere nettside i regi av annet firma

3. Egenbygget og egendriftet nettside basert på åpen kildekode og 
plassering i webhotell



Alternativ 1 - Videreføring

Vi har fått et tilbud fra Escio som innebærer:

• Ny, moderne nettside med responsivt design, tilpasset ulike 
nettlesere

• Import av gamle artikler

• Fortsatt NVC

• Fortsatt full kobling med Doghound



Tilbud Escio

• NVC må bygges på nytt, men data fra den gamle løsningen blir 
importert. Muligens kan integrasjonen mellom NVC og NKK-data 
gjøres på en smartere måte.

• Design: Standarisert

• Alt innhold fra den gamle løsningen vil bli importert til den nye 
løsningen. 



Tilbud Escio

Design + HTML Fastpris 1 35 000 35 000

Implementering nettside Dagsverk 5 8 800 44 000

Implementering søk Dagsverk 3 8 800 26 400

Migrering innhold Dagsverk 5 8 800 44 000

Opplæring superbrukere, dokumentasjon Dagsverk 3 8 800 26 400

NVC Dagsverk 13 8 800 114 400

Sum etablering, estimert 290 200

Alle priser er eks mva, det vil si at summen blir 362 500 kr  

Årlige driftsutgifter er kr 63 600 inkl. mva



Alternativ 2

• Moderne, enklere nettside satt opp og driftet av firma uten full 
integrasjon med doghound og uten NVC, men med distriktssider, 
sider for hovedstyret, avslrådet og jaktrådet

• Kan baseres på åpen kildekode, Joomla eller Wordpress, noe som kan 
gi oss mer kontroll enn med dagens låste løsning

• Ingen import av gamle artikler

• Dersom denne løsningen skal skreddersys til å fylle alle funksjoner 
som dagen side har, kan den bli like kostbar

• Rimeligere drift med mer egenredigering, mindre integrasjon og NVC







Alternativ 3

• Bygge nettside selv basert på åpen kildekode som Wordpress/Joomla. 
Gratis programvare, med mulighet for å kjøpe tilleggsmoduler. Driftes 
av oss selv, plassert i webhotell 

• Hovedfordel: Gir oss full kontroll, og en billig, moderne løsning

• Hovedulempe: Stort ansvar for klubben som må ha dedikerte 
tillitsvalgte med reell IT-kompetanse





Så, hva skal NVK velge?

• Hvor mye penger har vi å bruke på dette?

• Hvilke (hvor store) krav har vi til en ny nettside?

• Kan dette forenes?

Mulig prosess:

• Styret peker ut en liten gruppe (max 3 pers.) med REELL IT-
kompetanse som får i oppdrag å finne fram til beste løsning i 
skjæringspunktet egenkompetanse/økonomi.



Styrets forslag til vedtak

"Det nye styret får fullmakt til å finne en ny nettløsning for NVK 
basert på signaler som er fremkommet på DK/RS 2016."



4. Ny epost-tjeneste



@vorsteh.no

• I januar gikk klubben over fra å være epost-kunde hos Scootr/Tag til å 
overta driften selv. Dette vil bety en ikke ubetydelig besparelse for 
klubben og en mer brukervennlig løsning.

• Avlsrådets IT-mann, Ståle Garborg, har satt opp tjenesten, som noen 
allerede har tatt i bruk.

• Målet er at alle funksjoner som leder, avlsråd, jaktråd, webredaktør, 
skal ha egen epost-adresse, slik at det blir lettere å ta vare på 
korrespondanse og historikk.

• Distrikter som ønsker egen epost-adresse, for eks 
rogaland@vorsteh.no, kan kontakte meg eller Ståle på it@vorsteh.no
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