
Vurdering av alternativer vedr. bruk av NBSKs nettsted
Digitale plattform og arbeidsform

Presentasjon for SU, 6. – 7. november 2021

Jon Jerre

1



Mandat og arbeidsgruppe

▪ Styrets arbeidsprogram 2021 – 2022, godkjent av Årsmøtet 2021:

– Vurdere å igangsette tiltak med henblikk på utskiftning av den nåværende 
digitale plattformen med hjemmeside etc., og delvis eller hel digitalisering av 
Berner’n.

▪ Arbeidsgruppen:

– Hans Reidar Berge, Styremedlem

– Jon Jerre, Ressursperson oppnevnt av styret

– Stine Bøe, Redaktør Berner’n
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Innhenting av synspunkter

▪ Spørreundersøkelse til ALLE

– Berner’n nr. 2 – 2021

– NBSKs nettsted 30.7

– Facebook 30.7

▪ Totalt 21 spørsmål om Berner’n 
og bruk av nettstedet

▪ Direktekontakt med UK

▪ Avdelingenes synspunkter

– Innhentes på dette SU-møtet
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Hvem er mottakere for avdelingenes kommunikasjon?
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NBSK, avd. xxx

Bernereiere, som lurer på 
om avdelingen har noe 
interessant å by på..…

Valpekjøpere
potensielle medlemmer

Allerede aktive medlemmer



Dagens nettsted – NBSK

▪ Etablert ca. 2014

▪ Basert på WordPress

– hjelp fra Smart Media AS

▪ WordPress: 

– Verdens mest brukte publiseringssystem (*)

– Markedsandel 60 % (*)

– Gratis og «Open source»

(*) Ref Wkipedia https://no.wikipedia.org/wiki/WordPress
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https://no.wikipedia.org/wiki/WordPress


Hvordan kommuniserer dere med bernereiere i regionen?
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Spond

Åpen gruppe

Lukket gruppe

Ingen gruppe….?

Andre måter….?

Nyheter
Ferskvare

Oppslag 
Historie?



Private / lukkede grupper

Facebook => noen problemer…. 
(tilfeldig utvalgte eksempler)
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Jeg leter etter NBSK på FB…….?

Åpen gruppe

Andre FB-sider, ikke i regi av NBSK 
(styrt av private)
• For oss med Berner Sennenhund
• Berner Sennenhund i Norge
• Berner Sennenhund i Oslo



Brukes nettstedet berner-sennen.no?

Topp 10 land 
(visninger):

▪ Norge: 58.256

▪ Sverige: 961

▪ USA: 635

▪ Danmark: 349

▪ Finland: 159

▪ Kina: 123

▪ Tyskland: 119

▪ UK: 67

▪ Irland: 63

▪ Nederland: 56
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Blant topp 50 (utvalgte):

▪ UAE 

▪ Canada 

▪ Sveits

▪ India

▪ Sør-Korea

▪ Japan

▪ Nigeria

▪ Pakistan

▪ Singapore

▪ Argentina

▪ Hong Kong

▪ Thailand

▪ Togo

▪ Benin

▪ Israel

▪ Bangladesh

▪ Hviterussland

Statistikk – siste 12 måneder

168/dag



Hvilke sider besøkes?

Alle sider:

▪ Valpeformidlingen: 29.323

▪ Oppdretteliste: 9.809

▪ Turhund 2021, resultater: 6.966

▪ HAK: 4.649

▪ Omplassering: 2.695

▪ Dagligliv og stell – fra valp til voksen: 2.447

▪ Turhund 2020: 2.210

▪ Hannhundlisten: 2.199

▪ Utstillinger: 1.965

▪ SGS: 1.693

▪ Mestvinnende eksteriør 2021: 1.654

▪ Retningslinjer avl: 1.133

▪ UK: 891

▪ Berner 10+ : 864

Avdelingene:

▪ Oslo og omegn (18): 915

▪ Asker & Bærum (28): 576 

▪ Trøndelag (29): 571

▪ Rogaland (32): 508

▪ Bergen og omegn (33): 504

▪ Hedmark (37): 459

▪ Nord (39): 432

▪ Østfold (40): 422
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Hovedsiden (berner-sennen.no) siste 12 mnd. Besøkt 33.260 ganger 



Veien videre – Alternative løsninger

▪ Alt. 1: 

– Alle komiteer og avdelinger har sine sider, 

– Administrer og oppdaterer disse (dagens tilnærming)

▪ Alt. 2:

– Alle komiteer (og styret) har, og administrer hver sin side. 

– Avdelingene har ingen egen side for eget bruk. 

– Er bare en side som forteller om avdelingenes kontaktpersoner og info om 
deres FB-side (eller liknende) 

▪ Alt. 3:

– Som alt. 2, men en egen redaksjonsgruppe står for organisering av sidene og 
informasjonen på vegne av komiteene
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Alt. 1: Alle komiteer og avdelinger har sine stedsider, 
administrer dette selv

▪ I stor grad slik dagens løsning er (nyheter, kalenderfunksjon m.m.)

– Mye av dagens informasjon er ikke oppdatert, avdelingene bruker heller f.eks. FB

– Noen opplever at plattformen (WordPress) er vanskelig å bruke

▪ Fordel: 

– Alle brukere (både eksisterende og potensielle) har ett sted å hente info fra, hva 
avdelingene gjør / tilbyr.

▪ Ulempe:

– Krever at alle avdelinger har interesse av å løpende oppdatere egne sider, ikke minst 
nyheter («ikke-oppdaterte sider er lite god PR»)

– Behov for løpende opplæring av nye brukere i «hvordan bruke NBSKs nettsted»

– Kan vurdere alternativ og mer brukervennlig plattform (kostbart) 
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Alt. 2: Alle komiteer har og administrer sin egen side, 
ingen egen side for de enkelte avdeling

▪ Ikke satt av egne sider for hver avdeling, bare én felles side som lister

– Kontaktpersoner for hver avdeling (navn, tlf., e-post)

– Informasjon om hvordan avdelingen kommuniserer (eks. FB, med link)

• Det forutsettes at FB-sidene er åpne, ikke som en lukket gruppe

▪ Fordel: 

– Avd. kan gjøre som de vil / bruke den kommunikasjonsformen som passer best

– Kravet om å kunne bruke «nettstedet» treffer færre (bare komiteene)

▪ Ulempe:

– Komiteenes ledere (eller et medlem) må ha tilstrekkelig interesse for å oppdatere, og  
være «god nok» til å strukturere/administrere info på egne sider

– Gir ingen oversikt over avdelingenes aktiviteter for nye bernereiere
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Alt. 3: Som alt. 2,  men en redaksjonsgruppe står for 
organisering av sidene og informasjonen for komiteene

▪ Bare komiteene og styret har egne sider. Strukturen på hver enkelt side utarbeides og 
holdes løpende oppdatert av en liten redkasjonsgruppe, f.eks. 2 – 3 personer

▪ Fordel:

– Bare noen få trenger å ha kunnskap om plattformen, og redaksjonell interesse 

– Ikke avhengig av at komiteenes ledere/medlemmer har interesse for og kunnskap om 
dette (struktur på siden og bruk av portalen). 

– Kan beholde eksisterende protal (WordPress) 

▪ Ulempe:

– Finne personer som er interessert i å være «nettsideredaktører» - hele tiden….
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Veien videre – Alternative løsninger

▪ Alt. 1: 

– Alle komiteer og avdelinger har sine sider, 

– Administrer og oppdaterer disse (dagens tilnærming)

▪ Alt. 2:

– Alle komiteer (og styret) har, og administrer hver sin side. 

– Avdelingene har ingen egen side for eget bruk. 

– Er bare en side som forteller om avdelingenes kontaktpersoner og info om 
deres FB-side (eller liknende) 

▪ Alt. 3:

– Som alt. 2, men en egen redaksjonsgruppe står for organisering av sidene og 
informasjonen på vegne av komiteene
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