
Endringer i jaktprøvprogrammet DogWebArra. 
 

DogWebArra er under oppdatering og inntil et nytt program er på plass er det er gjort noen mindre 

endringer. 

 

Venteliste. 

For å lettere kunne administrere en venteliste fungerer denne nå slik at når hund nr 1 får plass rykker 

de andre automatisk opp. Forutsetningen er at parti «venteliste» er valgt og hundene som skal på 

denne er lagt inn i rett rekkefølge: 

I menyen partier / ekvipasjer legger du til et tomt parti. Velg venteliste i feltet «type»   

 
  NR: 42  
  Partinr: 

  * Hvis det settes noe i dette feltet vi det overstyre det genererte partinummeret. 
  Runde: 1

 
  Dag: 

 
  Tid: 

 
  Sted: 

 
  Dommer 1:  

 
  Dommer 2: 

 
  Type: Venteliste

 
   

Lagre
    

      
 
 

 Flytt alle på «Ikke tildelte hunder» den aktuelle dagen over på dette partiet. Du har nå en venteliste 
som fungerer slik at hundene automatisk rykker opp når en hund får plass.  
  
 

Tips ved overtegning og tilbakebetaling: 

Lag partier med disse betegnelsene: 

XFU = Full refusjon.  Her legger du inn de hunder som trekkes fra venteliste innen 1 uke før 

prøvestart.  Husk at trekkingen må være skriftlig. Dette berettiger da full refusjon av innbetalt 

startkontingent. 

X75 = Refusjon 75%. Her legger du inn de hunder som er trukket fra prøven pga. egenmelding 

for løpetid (skjema må utfylles og sendes arrangør innen prøven er avsluttet), hunder som 

trekkes fra venteliste etter at 1 ukes fristen har gått ut og hunder på venteliste som ikke får plass 

ved opprop. Også veterinær- eller legeattest som er sendt arrangør innen prøvestart berettiger 

75% refusjon. 

X00 = Ingen refusjon.  Her legger man inn hunder som trekkes fra prøven uten gyldig grunn og 

hunder som ikke møter opp ved opprop (IM).  

X partier går ikke inn i beregningen av aktivitetsavgift!!! 

 

 

 



Utskrift av kritikkskjema: 

Dersom sted og dommer er lagt inn på partiet kommer dette med når du skriver ut kritikkskjemaet 

på den halvdelen som sendes raseklubbene. Det fritar IKKE dommerne fra å signere nederst på 

skjemaet. Slik kritikkskjemaet er bygd opp må dette gjøres for at deltakeren skal vite hvem som har 

vært dommer(e) den dagen.  

Resultatregistrering: 

Ferdigstilling kan ikke gjøres uten at dommer(e) er lagt inn. Det gjøres i menyen «Partier/Ekvipasjer.» 

 

Utskrift av premieliste: 

Det er nå et valg i menyen «Premieliste utskrift» der du kan velge om det skal skrives ut premieliste 

for runde 1, runde 2 (som regel VK semi eller finale) eller for alle samlet. 

 

Etter revisjon av jaktprøvereglene pr januar 2014 skal hund starte i klasse betinget av 

fødselsdato. F.eks hund som blir 24 mnd på søndag på arrangert prøve starter i UK fredag og lørdag 

og i AK søndag. Dette er nå i varetatt i jaktprøveprogrammet. 

 

Programmet fungerer nå i de fleste nettlesere, ikke bare Explorer. 

 

Se for øvrig veiledning som finnes på NKKs nettsider: 

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/Brukerveiledning-DWAfuglehund.pdf 

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Prvearrangrer/Brukerveiledning-DWAfuglehund.pdf

