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Navn på hunder, eiere og førere som vises i de forskjellige menyene er eksempler, og er hentet fra en
fiktiv prøve der hunder er plukket ut tilfeldig.
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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

I nyere versjon av prøveprogrammet, er det lagt inn eget felt for STED og PRØVETYPE. Disse feltene
ligger øverst på skjermen.
Under PRØVETYPE kan du i tillegg til de vanlige prøvetypene også velge høystatusløp.
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.
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PÅMELDINGER

I Påmeldinger er det fem 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.
Når hundene er fordelt på parti, vil partinr. fremkomme i vedlikehold, og feltet er sorterbart.
Ønsker du å se utfyllende opplysninger om en hund, eller du ønsker å gjøre endringer til
påmeldingen, da klikker du enten på regnr. eller navn 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.
Det er også mulig å flytte start til andre dager, eller bytte klasse. (Eks. en hund har kvalifisert seg til
deltakelse i VK etter at den er påmeldt).

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
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Det er også mulig å slette en hund eller legge en hund til fravær ved å klikke på knappen Slett eller
Fravær.
Velger du Fravær, vil følgende bilde komme opp

Årsaken til fraværet kan legges inn, pluss at prosentvis tilbakebetalt registreres (100%, 75% eller 0)
En hund som er registrert i Fravær, kan legges tilbake som deltaker.
Det er også mulig å endre %_tilbakebetalt i etterkant.
Begge punktene endres ved å velge Ikke møtt, hente aktuell hund, og deretter trykke Fravær.
Opplysningene kan endres i bilde som kommer opp.

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

Ved å velge menypunkt Vedlikehold utvidet frist vil en få oversikt over alle hunder som er påmeldt
etter ordinær frist, men innen utvidet frist.
Disse blir liste under For sent påmeldte, og i den rekkefølge de er påmeldt.
Denne listen kan ikke sorteres.
Ønsker en å overføre hunder til vanlig liste, krysser en av i avkryssingsboks og deretter knappen
Overfør til vanlig liste.
Når en hund er overført til vanlig liste, vil den bli behandlet på lik linje med de som er påmeldt innen
ordinær frist.
Det er mulig å krysse av en eller flere hunder.
Under Partier og Ikke tildelt parti, vil hunder som ligger i For sent påmeldt bli listet nederst.
Under Automatisk fordeling på parti, vil systemet først fordele alle hunder som er påmeldt innen
ordinær frist. Hvis det fremdeles er ledige plasser, vil systemet hente hunder fra For sent påmeldte.
Disse vil da automatisk bli flyttet til Vedlikehold.
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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.

BETALING IKKE OK
Her får du en oversikt over deltakere som ikke har betalt, eller bare betalt deler av påmeldingen.
For at en deltaker skal havne på denne, oversikten må feltet Betaling ok blankes.

I tillegg er det lagt på et felt som viser hvilket beløp som er betalt.
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Betaling.
En betaling følger hunden, og ikke eier. Det betyr at hvis du har meldt på to eller flere hunder, så
vises ikke lenger totalsummen for hundene når du henter frem en hund, men bare den betalingen
som gjelder den aktuelle hunden. Dette gjelder enten hunden er påmeldt elektronisk eller manuelt.

Registreres påmeldingen manuelt, får du mulighet til å legge inn betalt beløp:

Feltet «Betalt ok» vil alltid være haket av ved elektronisk påmelding, eller hvis du har haket av «Har
betalt kontant» ved manuell påmelding. Hvis betaling ikke er i orden, kan du fjerne denne haken. Ved
å velge rapporten «Betaling ikke ok», vil du få frem en oversikt over alle disse hundene
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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.

Påmelding 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.
Det enkleste er å 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(er) og klasse som er aktuell(e).

Videre registrerer du om det er betalt for starten(e).
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. Start med pkt. 2 og evt. pkt. 3.

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».

Versjon 2.0 07.06.2022 – TT/OHS

Page 18

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.
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Ved å klikke på Parti øverst i venstre hjørne kan du legge inn informasjon om terreng og dommere.
Du kan også gi partiet din egen betegnelse, eks. endre fra 001 til Fredag 1.
Det er også åpnet for mulighet til å endre dag. (Flytte et parti fra en dag til en annen).

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 avkryssede deltakere til semifinale/finale.
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Når du har valgt LEGG TIL VALGTE DELTAKERE, kommer du automatisk over til Semifinale/Finale.
Hundene er nå flyttet, men er ikke satt opp på noe parti. Du definerer nå det antall partier som er
aktuelt på vanlig måte, 2 eller 3 for semifinale, 1 for finale.
NB! Antall partier skal alltid være lavest mulig.
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 semifinale/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.
Fjerner du en hund fra semifinale/finale, er det ikke mulig å melde denne på i AK samme dag.
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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. Det er ingen kontroll med det du skriver i premiefeltet.
Premielisten vil hente premier fra Hurtigregistrering så sant den endelige resultatregistreringen ikke
er foretatt. Resultatregistrering vil overstyre Hurtigregistrering 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 endelig 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.
Knappen BLANK nullstiller alle resultatene du har registrert på en hund, og gir deg mulighet til å
registrere på nytt.
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FKF ønske.
Når resultatene registreres, returnerer programmet alltid til toppen av siden. Dette
medfører mye scrolling for brukerne, og spesielt på prøver med flere VK-partier er dette
tungvint og tidkrevende.
FKF ønsker at programmet justeres slik at vi returnerer til der vi befant oss når vi trykket
LAGRE.
NKK har ikke utført denne endringen.
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UTSKRIFTER

Deltakerliste kan sorteres etter forskjellige kriterier, og kontaktinformasjon kan fjernes før evt.
distribuering på sosiale media.

Adresseliste.
Denne er kun til internt bruk. Viser kontaktinformasjon til eier.

Dette er fremsiden av dommerboken, velg de parti du ønsker å skrive ut.
Tilsvarende valg har du for utskrift av Venteliste.
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Dette er innholdet i dommerboken. Kritikkskjema skrives ut i den rekkefølge arrangøren har satt opp.

Premieliste kan velges for en enkelt dag, eller samlet liste.

Denne skal sendes til FKF etter prøven er avsluttet.
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Denne skal sendes til FKF etter prøven er avsluttet.

Prioritering i VK.
Når det gjelder høystatusløp, er det egne krav for prioritering ved overtegning.
På NM høyfjell prioriteres hunder med oppnådd kvalifisering på høyfjell foran lavland.
På NM lavland prioriteres hunder med oppnådd kvalifisering på lavland foran høyfjell og skog.
På NM høyfjell prioriteres hunder med oppnådd kvalifisering på høyfjell foran lavland og skog.
Innen hver gruppe blir hunder sortert slik at de som er kvalifisert med nyest dato kommer først.
Fravær.
Listen gir en oversikt over hunder som er registrert med fravær. Den inneholder årsak og refusjons%.
Alle utskrifter printes i PDF-format.
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FERDIGMELDING

Når prøven er ferdig, vil denne listen inneholde beløp som skal tilbakebetales. Arrangør må selv
bekrefte den enkelte tilbakebetaling før denne blir effektuert.

Her vises de beregninger systemet har foretatt ut fra antall startende i de forskjellige klasser.
NB! Det er viktig å registrere alle hunder som ikke har fått start med FRAVÆR. De som ikke er
registrert med FRAVÆR, vil være med i beregningsgrunnlaget for avgift til NKK.
Husk at du må selv sette inn korrigert pris for semifinale og finale.
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Utestående punkter /ønsker i jaktprøveprogrammet.
Dette er justeringer som er meldt til NKK, men ennå ikke gjennomført. Alle punktene ligger flere år
tilbake i tid.
1. Når vi registrerer en premie i dagens system, så er det mulig å registrere et tillegg til
premien. Etter at vi laget systemet, har det skjedd endringer i jaktprøvereglene, slik at vårt
behov for tillegg til premiegrad er endret. Dagens løsning ved tillegg til premiegrad vises til
venstre, mens vårt behov i dag vises til høyre:
CACIT
Res.Cacit
CK
Finale
Semifinale
ÆP

CACIT
Res.Cacit
CK
CK Finale
CK Semifinale
Finale
Semifinale
ÆP

2. Dersom ikke alle resultater er registrert, må det settes en sperre når man skal ferdigmelde
prøven. I høst opplevde vi at et helt parti ikke hadde blitt registrert med resultater, men ikke
desto mindre gikk det glatt igjennom å få ferdigmeldt prøven!

3. Vi må kunne generere en Premieliste som umiddelbart kan legges videre til offentlig innsyn
enten via NKK sine sider, via FKF sine sider eller via Bladet Fuglehunden. Benytter vi det siste
alternativet, kan vi sikkert få Bladet Fuglehunden til å bidra økonomisk. Dette er av høy
prioritet.
Hvis vi velger et av de to siste alternativene, så har Håkon og undertegnede skissert en
løsning lang tid tilbake. Jeg har snakket med Håkon i ettertid, og det er en løsning han
fremdeles går for. Dette blir helt sikkert den billigste løsningen for oss. Beskrivelse kommer
ved behov.
Hvis vi skal gå for løsning mot NKK, må det bli noe likt dette:
Løsning kan være at når vi velger Utskrifter/Premieliste, så legges det inne en knapp
«OVERFØR TIL NKK» i tillegg til «SKRIV UT».
Velges «OVERFØR TIL NKK», vil resultatene være tilgjengelige umiddelbart under Resultater.
Rutinen for å komme inn på riktig resultat er som følger:
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i boksen «Utstilling (LP & AG), må vi ha et alternativ med teksten «Fuglehundprøver»
Fuglehundprøver

Når vi har valgt Fuglehundprøver, kan neste valg f.eks. være:
Inneværende år
Foregående år
Historisk

Når vi har valgt år, kommer følgende dialogboks opp::
Alle
Høyfjell høst
Høyfjell vinter
Lavland
Skog
Fullkombinert
Apport
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Når vi har gjort valg på prøvetype, vises alle de prøvene vi har valgt, og vi kan klikke på den prøven vi
velger å se resultater fra. Det er Premielisten i Jaktprogrammet som er utgangspunktet for
resultatene, så disse er sortert på klasse. Det er da veldig enkelt å lese resultatlisten. resultatlister er
uansett relativt små.

4. Utplukk til NM.
Utskrift «Prioritering i VK» er pr. i dag ok.
Utplukk til NM blir imidlertid ikke gjort tilsvarende prioriteringslisten, men som en hvilken
som helst VK. Vi ønsker at ved et NM arrangement gjøres utplukket tilsvarende det som
gjøres når prioriterings-listen blir satt opp. Dette er spesielt viktig ved NM lavland der det nå
er begrensninger på antall parti, og derfor lange ventelister.
5. Vi har i dag en mulighet for å skrive ut en oversikt over alle som er lagt til fravær med bl.a. %tilbake og årsak.
Denne listen er noe mangelfull.
Vi ønsker bare å ta med de med refusjonssats >0, pluss at refusjonsfelt må inneholde både
%-sats og tilbakebetalt beløp.
Det må også vises en total over tilbakebetalt beløp.
6. I rapporten «Utskrift Deltakerliste» kan vi i dag ta ut en oversikt over deltakere pr. dag eller
totalt for hele prøven.
Vi ønsker at det skal bli lagt inn et ekstra valg, «Påmeldte, utvidet frist». Denne utskriften
viser bare de som ligger under «Påmeldte, utvidet frist». Når de er overført til vanlig liste, vil
de komme med på normal deltakerliste.
Ser ellers at systemet opererer både med «For sent påmeldte» og «Utvidet frist» om samme
oversikt. Vi bør vel prøve å få en felles definisjon. Det bør være «Påmeldte, utvidet frist»
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