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LOGG INN PÅ KLUBBADMINISTRASJON  (NKK) 
 

• Velg Vedlikehold av prøver 

• I feltet Passord for Arra – her velges et passord for denne prøven 

 
• Lagre 

• Søk opp prøver på nytt og velg Gå til Arra 

 
 

Du vil da komme til det nye prøveprogrammet 
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Velg   Klikk her for å logge inn 

 

 
 

Skriv inn passordet som ble valgt for prøven. 

 

Man kan også logge seg inn via nkk.no – arrangør/frivillig -  prøver – for arrangør 

Logg inn på DogWeb Arra 

Dette kan kun gjøres etter passord er satt på prøven. 

 

 
 

Skriv inn Prøve ID og passord 
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INNLEDNING  PRØVEPROGRAM 

 

Systemet er bygget opp slik at alle menyer med evt. undermenyer ligger  på toppen av skjermen. 

Uansett hvor du befinner deg i systemet kan du alltid gå til et annet punkt ved å benytte disse 

menyene. Dette gjør det enkelt å navigere rundt i systemet. 

 

 

Når du logger på systemet, kommer du inn i Prøveadministrasjon. 

 

Første gang må du definere prøven i meny Oppsett. 

 

Menyene som vises til venstre i Prøveadministrasjon er de samme som du finner på toppen av 

skjermen. 
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OPPSETT 
 

 

Under Prøveoppsett definerer du hvilke klasser du ønsker, og hvilke dager du ønsker disse. Det er 

mulig å arrangere prøver som går over mer enn tre dager. 

Klasse og dag vil for dag 1 bli vist som UK1/AK1, for dag 2 UK2/AK2 osv. 

VK skal bare settes opp en dag. Har du VK som går over flere dager, setter du opp første dags VK. 

Når dager og klasser er satt opp. Lagres disse, og nedre del av bilde vises. 

Nå legger du inn ordinær og evt. utvidet påmeldingsfrist samt startkontingent for de forskjellige 

klasser. 

Du legger også inn sted og prøveleder. 

Når dette er gjort, lagrer du og godkjenner/låser oppsettet. 

Prøven blir nå åpnet for påmelding i terminlisten. 

Det er mulig å sette opp en prøve uten å spesifisere utvidet påmeldingsfrist ved å la dette feltet være 

blank. 

Hvis det skulle vise seg at du senere har behov for utvidet påmeldingsfrist, så kan du låse opp 

oppsettet, legge inn utvidet påmeldingsfrist med priser, og deretter godkjenne/låse oppsettet. 

NB! Det vil komme et tillegg for høystatusløp. Dette er ennå ikke ferdig utviklet/testet, men så 

snart det er klart, kommer det en revidert utgave av veiledningen. 
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PÅMELDINGER 

 

I Påmeldinger er det fire undermenyer. 

 

VEDLIKEHOLD 

 

Velger du Vedlikehold får du opp en oversikt over alle påmeldte hunder. WEB-påmeldinger trenger 

ingen import, de vil bli lagt inn automatisk. Hundene blir listet pr. dag de er påmeldt. 

Listen kan sorteres slik du ønsker ved å klikke på overskriften, Regnr, Navn, Rase etc. 

Sortering på Klasse vil f.eks. vise deg deltakere pr. klasse pr. dag. 

NB! Det jobbes med en løsning for hunder som er påmeldt etter fristen. Når dette er klart, vil det 

komme med i en revidert utgave av veiledningen. 

Ønsker du å se utfyllende opplysninger om en hund, eller du ønsker å gjøre endringer til 

påmeldingen, da klikker du et eller annet sted på linjen på hunden. 
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Opplysningene vises da i dette bilde, og evt. korreksjoner kan gjøres. 

Her kan bl.a. annen fører legges på hvis det er ønskelig, og det er også mulig å bytte dager hunden 

skal starte. 

NB! Hvis en fører går med flere hunder, er det helt nødvendig at førers navn er skrevet nøyaktig likt 

på alle hundene. Bare da kan systemet sette opp disse hundene på samme parti. Systemet legger 

alltid ut navn på denne måten Etternavn, Fornavn 

Her er du også legge inn fravær på en hund ved å klikke på knappen Fravær 
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Årsaken til fraværet kan legges inn, pluss at prosentvis tilbakebetalt registreres (100%, 75% eller 

blank) 

I bunnen av listen Vedlikehold av påmeldinger finnes totaler over antall påmeldte: 

 

 

TILBAKEBETALING OG IKKE MØTT 

I dette menypunkt listes alle det er registrert et fravær på. 

 

Ønsker du å sende epost til en eller flere av disse, klikker du i avkryssingsboksen til høyre på linjen og 

deretter på SEND EPOST. 

Du får da anledning å sende en felles epost til de som er krysset av. 

 

IKKE BETALT 

Her får du en oversikt over deltakere som ikke har betalt. Dette gjeldr kun deltakere som er påmeldt 

manuelt. WEB-påmelding forlanger innbetaling. 
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NY PÅMELDING 

Her registreres hunder som påmeldes manuelt. Det kan være dommere som melder på sammen med 

tilbakemelding om dømming, det kan være deltakere som ringer inn dagen før prøve og kommer 

med på ledig plass, eller det kan være deltakere som kommer inn fra venteliste ved opprop. 

 

 

Påmedling som skal registreres hentes ved at hunden finnes i feltet Søk. 

Her kan du registrere hundens navn uten kennelnavn. Finner du hunden på listen, klikker du på 

denne og den blir lagt inn for videre registrering. 

Er det for mange hunder med dette navnet, kan du registrere kennelnavn. Da må du registrere hele 

kennelnavnet som f.eks. Fjellvidda’s. 

Du kan også finne hunden ved å registrere Regnr. 

For å finne hunden må den tilhøre klasse 7 og være yngre enn 12 år. 

Når du har funnet rett hund, krysser du av for hvilke dag og klasse som er aktuell. 

 

Videre registrerer du om det er betalt for starten(e). 
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Du kan legge inn alternativ fører hvis det er aktuelt. 

Hvis dette er en VK deltaker, legger du også inn opplysninger om sist premiert. 
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DOMMERE 

 

Under menyen Dommere har du tre valg. 

Vedlikehold 

 

Her vises de dommere du har hentet inn fra sentralt register pluss de du evt. har registrert inn som 

gjestedommer. 

Fjerner du en dommer fra listen, vil denne automatisk bli strøket fra det/de parti vedkommende er 

satt opp. 

Du henter opp en enkelt dommer ved å klikke på navn: 

 

Her kan du krysse av for NKK repr./Vara repr.  

Navnet til NKK repr. vil automatisk bli skrevet ut på Partilistene. 
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Legg til registrert dommer. 

 

 

Her får du mulighet til å krysse av dommer i sentralt dommerregister som du ønsker å invitere til din 

prøve. 

Nederst i bilde er det en knapp for LEGG TIL, og dommere blir overført til din prøve. 

 

Legg til gjestedommer 

 

Her får du mulighet til å legge inn dommer som ikke finnes i sentralt dommerregister. 

Det kan være utenlandske dommere eller kandidater som er under opplæring. 
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PARTIER 

 
Under Partier har vi et antall undermenyer som bestemmes av antall dager prøven går over. 

 

 

 

OVERSIKT  

 

 

Når du går inn i oversikten før partiene er satt opp, får du se hvor mange påmeldte det er i hver 

klasse. For å sette opp partiene trykker du Fordeling av deltakere. 

Når partiene er satt opp, og du går inn i oversikten, ser skjermen slik ut: 
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Du får nå en oversikt over de oppsatte partiene. 

Ønsker du å jobbe videre med disse, trykker du Fordeling av deltakere. 

 

DAG1 

 

Første gang du går inn på DAG1, får du opp dette bilde. Dette gir deg en oversikt over alle påmeldte i 

de forskjellige klasser. Samtlige påmeldte ligger under «Ikke tildelt parti i UK/AK/VK». 
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Nå definerer du de partiene du ønsker å sette opp. Selv om du ikke har fulle partier, f.eks. i VK, så 

trenger du ikke å redusere antall hunder pr. parti. Systemet vil sørge for å sette opp tilnærmet like 

mange hunder på hvert parti innen hver klasse. 

Systemet setter en grense for hvor mange parti du kan sette opp i VK. Inntil 40 hunder så tillates det 

max 2 parti, inntil 60 hunder max 3 parti, inntil 80 hunder max 4 parti osv. 

Du velger å sette opp 2 UK/AK parti (blanding) og 4 VK parti, og trykker Automatisk fordeling. 

Systemet setter opp disse partiene tilfeldig, og bilde vil nå se slik ut: 

 

Øverst kan du se hvor mange som ikke er kommet med i de forskjellige klasser.  

 

Videre ligger alle partiene listet, og nederst får du en oversikt over hunder som ikke er kommet med. 
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Knapper under det enkelte parti: 

FLYTT VALGTE DELTAKERE TIL DETTE PARTIET 

Du kan merke en eller flere hunder som ligger under «Ikke tildelt parti», og flytte disse til dette 

partiet ved å bruke denne knappen. Flytter du hunder fra «Ikke tildelt parti», så vil alle gjenværende  

bli flyttet oppover på listen. Du slipper da hull i listen «Ikke tildelt parti».  

Du kan på samme måte merke hunder på et annet parti og flytte disse til dette partiet. 

BYTT POSISJON/PARTI 

Merker du to hunder på samme parti, så vil de bytte plass internt ved å bruke denne knappen. 

Merker du to hunder på forskjellig parti, så vil de bytte parti ved å bruke denne knappen. 

Begge tilfeller gjelder også hunder som ligger i «Ikke tildelt parti». 

OMROKERING. 

Første gang du går inn på partiene, vil det i blandingspartiene ligge UK/AK om hverandre, Ved å 

bruke denne knappen, legges UK først og AK sist. 

Knappen brukes og til å trekke ny rekkefølge pr. parti. 

FJERN VALGTE DELTAKERE FRA PARTIET. 

Flytter deltakere fra partiet og ned i «Ikke tildelt parti» 

SLETT PARTI 

Flytter samtlige deltakere ned i «Ikke tildelt parti», partiet slettes. 

 

Knapper under dagsoppsettet. 

SLETT OPPSETT sletter alle oppsatte parti denne dagen, og gir deg mulighet til å generere på nytt. 

NYTT PARTI gir deg mulighet til å definere et parti manuelt. Du må selv flytte hunder inn på partiet. 

 

 

Ved å klikke på Parti øverst i høyre hjørne kan du legge inn informasjon om terreng og dommere. 

 

DAG2/DAG3 

De som mener at DAG2 og DAG3 opereres på samme måte som DAG1, kan ta seg et glass rødvin. 

De som mener noe annet, kan ringe «Hjelpemiddelsentralen». 
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SEMIFINALE/FINALE 

 

Velger du Semifinale evt. Finale vil du få opp et bilde som gir deg mulighet til å velge blant deltakere 

som har startet dagen før. 

Ved Semifinale får du opp deltakere fra kvalifiseringen, parti for parti. Ved Finale får du opp 

semifinalene. 

 

Samtlige deltakere vises, og du merker i avkrysningsboksen til venstre de som er kvalifisert til å være 

med videre. 

 

LEGG TIL VALGTE DELTAKERE. 

Denne knappen sørger for å overføre deltakere til neste dag. 
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Når du har valgt LEGG TIL VALGTE DELTAKERE, kommer du automatisk over til Semifinale/Finale. 

Du setter nå opp det antall partier du har behov for på vanlig måte. 

NB! Er dette Semifinale, så styres antall partier du får satt opp av antall deltakere på samme måte 

som i kvalifiseringen. 

 

 

Når du har satt opp semifinale/finale, er det viktig å legge merke til følgende: 

Øverst i høyre hjørne pr. parti finner du teksten DAG IKKE SATT. Når du klikker på Parti for å legge på 

opplysninger om terreng og dommer, må du også legge på DAG. 

Ved to-dagers VK vil Finalen være dag 2.  

Ved tre-dagers VK vil semifinale være dag 2 og finale være dag 3. 

Annen fører. 

Det er mulig å legge på annen fører i en samifinale/finale.  

Ved å klikke på Reg.nr. til hunden vil du gå til Vedlikehold av påmeldingen. Her vil du finne felt for å 

legge på annen fører i Semifinale/Finale. 
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RESULTATER 
 

 

Under resultater har du et antall undermenyer som er avhengig av antall dager prøven går over. 

 

HURTIGREGISTRERING. 

Hurtigregistrering er ment brukt for raskt å kunne registrere dagens resultater for å få disse disse 

distribuert til ønskede media. 

 

Velger du hurtigregistrering og et parti, så får du opp en oversikt over partiet med dommere og 

deltakere.  

Du kan så registrere premier med evt. tillegg.  

Premielisten vil hente premier fra Hurtigregistrering så sant den endelige resultatregistreringen ikke 

er foretatt. Resultatregistrering vil overstyre Hurtigragistrering på premielisten. 
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DAG 1 (DAG 2 / DAG 3) 

Klikker du på Dag 1 (Dag 2 / Dag 3), får du opp bilde for Resultatregistrering. 

 

Ved å klikke på Reg.nr. til den enkelte hund, får du opp registreringsboksen: 

 

Her registreres de endelige resultatene på den enkelte hund. 

Det er lagt en del sperrer og kontroller inn i registreringen, men det fritar deg ikke fra å foreta en 

grundig sjekk på at disse resultatene blir korrekt lagt inn. 

 

Sjanse på fugl skal registreres. Dette vil ikke bli overført til Dogweb, men er med i partioversikten 

som sendes FKF for kvalitetssikring av prøvene og dokumentasjon på antall oppflukter. 

BLANK nullstiller alle resultatene du har registrert på en hund, og gir deg mulighet til å registrere på 

nytt.  
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UTSKRIFTER 
 

 
Partistatistikk  og Rasestatistikk skal sendes FKF etter at prøven er over. 

Alle utskrifter printes i PDF-format. 
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FERDIGMELDING 
 

 

 

Her vises de beregninger systemet har foretatt ut fra antall påmeldt i de forskjellige klasser. 

Husk at du må selv sette inn korrigert pris for semifinale og finale. 


