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SkytterAdmin 1 prosjektet

• Oppstart sommeren 2016 – leveranse 01.01.2017

• Formål:

• Forenkle administrasjon og organiseringen av konkurranser 

(terminliste)
• Terminliste-løsning for alle grener (ble tidligere håndtert svært forskjellig i grenene)

• Resultatløsning -> Ranking-løsning

• Redusere arbeidsmengden i «stor»-organisasjonen
• Forenklet klasseføring -> Startkort



Prosjektets muligheter i tidlig fase

• Utvikle egne løsninger vs idrettens felles løsninger i NIF IT?

• Avgjørende faktor:

• Kostnader

• Tilpasning av NIF-løsningene var ikke gratis det heller, men betydelig 

billigere enn alternativet på det tidspunktet.



NIF’s IT-løsning

Resultat.net
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Kongsberg

InrX

Leirdue.net

SIUS

Sandnes-systemet



NIF går over til skytjenester 01.01.2021



Den nye løsningen



Hva er så problemet med skytjenester?

• Absolutt ingenting - Det er ikke bare teknologiskiftet som 
fremmer behov for endring

• Men – det at NIF IT bytter teknologi gjør at NSF må modernisere 
sine løsninger…uansett

• Sammensatt årsak:
• Videreutvikling av «våre systemer» - tilgang på utviklingsstøtte

• Tidslinjalen til NIF IT i 2020

• Behov for sterkere kontroll på «egne» funksjoner

• Utvidet behov for NSF-spesifikke løsninger



Hva tenker vi?

NIF tjenester 
«SA, KA, MI»

NSF systemer
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Krav til ny løsning

• Må være ferdig til Q4 2020

• Må samarbeide med NIF sine nye løsninger

• Samarbeid med NIF om roller via Idrettens ID er nødvendig
• Organisasjon og roller administreres kun ett sted

• Import av data fra NIF SkytterAdmin 1.0

• Gjenbruk av historiske data

• Må samarbeide med NSFs «leverandører» sine løsninger



Prosjektets form - Utkast

• Definisjonsfase – Q4 2019 -> 02.20

• Idefase – 02.20-04.20

• Design-/ løsningsfase – 04.20-07.20

• Testfase – 07.20-10.20

• Overføring til drift – 10.20-12.20

Q1                   Q2                    Q3                    Q4



Prosjektets organisering - Utkast

NSF 
Styringsgruppe

• Prosjektleder

•

•

NIF IT

•Prosjektstøtte

Ekstern partner(e)

•Utviklere

•Drift / vedlikehold

Referansegruppe/

kravstillere

•Prosjektdeltagere 
fra klubb, krets 
evt forbund

•3-4 stk

Testgruppe

•Avanserte 
brukere

•2-3 stk



Hva har skjedd så langt?

• Kravdokument versjon 0.1 er utarbeidet

• Januar 2020

• dialogmøte med mulige interesserte utviklingspartnere

• tilbud / forslag mottatt fra mulige utviklingspartnere

• infomøte med NIF IT

• Februar 2020

• møte med BuyPass – iSonen.com

• neste versjon av kravdokument

• nytt dialogmøte



Veien til målet?




