Till alla användare av SSRK Prov
Retrieverjaktkommittén vill uppmana Er från alla avdelningar/rasklubbar med provledare
och kommissarier att:
Se över Era uppgifter på Mina sidor, som Ni lagt in i SSRK Prov.
Det är idag alldeles för mycket uppgifter som är felaktiga och som ställer till det och ger ett
mycket stort merarbete vid våra prov.
Så nr 1 är: kontrollera att rätt e-postadress finns i SSRK Prov.
Kommunikationen med Er sker via den e-postadress som Ni lagt in i systemet.
Vid varje jaktprov/WT studsar det tillbaka att antal mail där e-postadressen är felaktig.
Gamla jobbmailadresser m m.
Det är via mail ni får PM med vägbeskrivning till prov.
Våra kommissarier är väldigt vänliga och lägger ned detektivarbete för att just Ni skall få rätt
information till provet som Ni anmält till.
Så nr 2 är: kontrollera att rätt telefonnummer finns i SSRK Prov.
Rätt telefonnummer inlagt i SSRK Prov för snabb kommunikation. Det är det telefonnummer
som kommissarien har att tillgå när man vill ha snabb kontakt med Er.
Detta är kanske allra mest aktuellt när man ska ringa in reserver. På provdagen får man
återbud och ringer då det telefonnummer som man har på kontaktlistan från SSRK Prov –
och får då ingen kontakt. Provplatsen som man skulle fått går om intet och annan reserv får i
bästa fall starta på provet.
Så nr 3 är: kontrollera att rätt medlemsnummer finns i SSRK Prov.
Vid varje prov så är provledningen skyldig att göra en medlemskontroll. Det är ju ett krav på
medlemskap för att få starta. Vid ett flertal prov så visar det sig att medlemskap saknas och
då faller man med automatik bort från lottningen.
Idag ett tidskrävande arbete då det är ett flertal som lagt in ett medlemsnummer som inte
stämmer.
Det är inlagt medlemsnummer från andra klubbar eller någon felaktig siffra. Inte blir det
bättre av att namn eller dess stavning inte stämmer överens med SSRK Prov och
medlemsregistret. Det är då det tidskrävande arbetet startar för avdelningens
medlemsansvarige och kommissarien.
// Retrieverjaktkommittén

