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OBS! DENNA MANUAL UPPDATERAS LÖPANDE – KOLLA PÅ SSRK:S WEBSIDA OM DET FINNS SENARE
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ATT HANTERA & ADMINISTRERA PROV I SSRK PROV - 2013.
Under flera år har många medlemmar och funktionärer i rasklubbar och avdelningar efterlyst ett nytt modernt anmälningssystem till SSRK:s jaktprov och viltspårsprov. 2012 introducerades ett nytt modernt webbaserat anmälningssystem – SSRK
Prov – för anmälningarna till alla SSRK:s jaktprov.
SSRK tecknade 2012 ett avtal med SBK om att utveckla en version av deras system SBK
Tävling. SSRK Prov bygger alltså på SBK Tävling, som är välkänt för alla som anmäler sig
för start i lydnad, bruks, agility, m.m. Det innebär också att många av våra aktiva medlemmar redan idag har konton i SBK Tävling.
(Det har hänt att startande, som gått in för att anmäla sin hund till ett jaktprov, råkat ut för att
systemet haft information kvar från sin senaste anmälan i SBK Tävling. Lösningen om det händer är
att rensa cache-minnet eller att återställa webläsaren.).

SBK Tävling och SSRK Prov underlättar på många olika sätt administrationen och arrangörskapet av ett prov.
Ett exempel är lottningen som görs direkt i SSRK Prov, och där systemet är helt transparent och öppet – man kan om man anmält sin hund se vilka andra ekipage som anmäldes
och vilka som eventuellt lottades bort.
Figuren här visar ett prov från start till mål:
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SSRK Prov är ett webbaserat program – du behöver alltså inte ladda hem det till din egen dator. Vi rekommenderar bl.a. följande webläsare – Chrome, Opera, Firefox eller Safari – använd inte Internet
Explorer.
Eftersom allt du gör i SSRK Prov sker via Internet påverkas funktionen av hastigheten på din uppkoppling och mängden trafik och användare ute på nätet – händer inget när du klickar på en länk eller
trycker på en knapp, vänta några sekunder istället för att klicka eller trycka flera gånger.
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1. SKAPA ETT PROV
1.1. Logga in som administratör.
Din avdelning eller rasklubb har tilldelats ett antal lösenord med administatörsrättigheter. Dessa ska
självklart hanteras, så att obehöriga personer inte kan gå in och ändra t.ex. upplägg, ekonomi eller
lottning. Det kan vara en klok lösning att en ansvarig inom avdelningen eller rasklubben lägger in
samtliga prov inom ett verksamhetsområde.
1. Använd länken på SSRK:s hemsida eller http://sbktavling.se/ssrk.
2. Tryck "Logga in" längst upp till höger.
3. Fyll i ert användarnamn och lösenord.
Du ska nu återigen se startsidan med ert användarnamn uppe till höger.

# På raden under användarnamnet väljer du Administration och kommer till startsidan för administration – ”Kontrollpanelen”.
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# Välj Tävlingar i menyn längst upp och du får upp en sida där du först och främst kan se de aktuella
prov som avdelningen lagt in.
# För varje prov anges ett ID-nummer (ett referensnummer), typ av prov, provdatum, sista anmälningsdag, aktuella klasser, och provets status (t.ex. ”Öppen för anmälan”).
# Längst till höger ser du ett öga och ett anteckningsblock. Klickar du på ögat får du aktuell information om provet. Klickar du på blocket kan du redigera uppgifterna för provet.

1.2. Lägga in ett prov (ett provtilfälle).
# Under raderna med de aktuella proven finns en knapp – Lägg till nytt provtillfälle. Klicka på
denna.
# Du kommer nu att följa ett flöde med fyra steg. (Klicka på Nästa steg och Föregående steg för
att gå fram eller tillbaka.)
- Steg 1 är att fylla i provtillfälle och sista anmälningsdatum. (Om det rör sig om ett tvådagarsprov,
fyll i den första provdagen – du lägger till den andra dagen senare, när provet redigeras.)
- Steg 2 är att kryssa i aktuell provtyp (här har du olika alternativ beroende på vilket inloggningsuppgift du använde.).
- Steg 3 är att skriva in en 1:a på varje klass, som är aktuell på provet.
- Steg 4 är att konfirmera uppgifterna. Är uppgifterna rätt – tryck på Registrera.
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# Nu ser du det inlagda provet i listan över inlagda prov, och att provet har fått ett eget ID-nummer,
men att status för provet är ”Ej godkänd av distrikt/centralt”.

# Nu är det dags att redigera provet, så att alla uppgifter blir rätt.

1.3. Lägga in alla uppgifter och redigera provet. Redigera Basinformation.
# Tryck på anteckningsblocket längst bort till höger (eller klicka på själva provet och välj sedan
Redigera basinformation).
-- Använd ett Provnamn som innehåller mer information än t.ex. ”Spanieljaktprov”. Du kan t.ex.
skriva ”Spanieljaktprov Örebro 12/9”.
-- Lägg in Slutdatum om det är ett tvådagarsprov.
-- Välj Provtyp - om det är ett ”Ordinarie” prov eller ett ”Särskilt prov”.
-- Distrikt ska alltid vara ”SSRK”.
-- Fyll i Provplats – den kan vara samma som ”Ort” eller en närmare beskrivning av var provet
ligger. Lägg inte in GPS-koordinater.
-- Fyll i Ort - detta är den ort som registreras i SKK Hunddata och som ska överensstämma med er
ansökan till SSRK Hs.
-- Fyll i kommissariens eller provledarens uppgifter under Kontaktperson.
-- Se till att både ”Giro” och ”Dibs” är ikryssade under Betalningssätt (annars fungerar inte kortbetalning).
-- Om ett speciellt plusgiro eller bankgiro ska användas, istället för avdelningens / rasklubbens
vanliga, fyll i detta.
-- Under Fritext kan du lägga in viktig information, som kommer att stå på rad 2 på Tävlingssidan
(som Information). Du kan t.ex. skriva in kommissarie, provledare (om det är en annan person än
kontaktpersonen) eller annan viktig information.
# Glöm inte trycka på Uppdatera tävlingen.
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# Du kommer nu tillbaka till Tävlingssidan. Du ska se ett grönt fält med text ”Tävling uppdaterad”.
Kontrollera också att det på raden Sista anmälningsdag står ”(Giro, Dibs)” efter datumet (annars
kommer kortbetalning inte att fungera).

1.4. Redigera Klasser. Lägga in Domare och ange antalet startande.
# Varje klass som du lade in i steg 3, när du gick igenom de första 4 stegen, ligger nu på sidan.
# Varje klass har också fått ett eget individuellt ID-nummer.
# Klicka på ögat till höger på raden för att redigera en klass.
# Du kommer först till en samlande sida för klassen – den kommer (när anmälningstiden pågår) att
visa antalet anmälda ekipage, hur dessa betalats och att klassen är officiell. ”Publicera startlista” kan
du först göra när ett provs anmälningstid har gått ut och det har stängts för anmälan.

# Tryck på knappen Redigera.
# Välj sedan Domare för provet i listan, där alla auktoriserade domare ska finnas inlagda. Du kan
inte själv lägga in domarnamn i listan – det kan endast göras centralt av systemadministratörn. Det
gäller även utländska domare. Är domaren ej klar (vakant) - lämna fältet tomt så länge.
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# Är det ett större prov där t.ex. nybörjarklassen arrangeras i två eller flera rutor, eller ett A-prov
(med flera domare), eller ett tvådagarsprov (där olika domare dömmer en viss klass under olika
dagar) – måste du börja med att ändra antalet domare.
# Tryck sedan Uppdatera klassen.
# Du kommer automatiskt tillbaka till tävlingssidan.
# Välj återigen den aktuella klassen på tävlingssidan.
# Tryck Redigera och du ska nu kunna lägga in lika många domarnamn som det antal du uppgav.
# Glöm inte att under Max deltagare i klassen, ange antalet hundar som kan komma till start.
(Ändrar du det inte från ”obegränsat”, så ska ni vid provet kunna ge alla hundar som anmäler sig
plats …).
I RoA för varje provform anges det hur många ekipage, som maximalt kan bedömmas av en
domare under en dag. (Vill man som provledning av något skäl ha färre hundar i en klass, ska detta
godkännas av respektive jaktkommitté i SSRK Hs).
Är det ett tvådagarsprov – ange det totala antalet hundar, som sammanlagt kommer att kunna
bedömmas i den aktuella klassen under de två dagarna.
För tollingproven, där man ofta har flera klasser för en domare under en och samma dag, finns det
speciella lösningar för hur man uppger antalet deltagare (se Roa och kontakta tollingjaktansvarig).
# Se till att klassen har Lottningstyp ”Manuel exkludering”.
# Du ser också fältet Lottningskommentar – detta kan användas när lottningen är gjord och ska
publiceras för alla.
# Glöm inte Uppdatera klassen. (Du ska nu kunna på provets rad se det antal deltagare som du
angav, och när du klickar på provet ska du få upp domarnas namn.

1.5. Lägga in dubbelprov.
Ett dubbelprov är alltså två enskilda endags-prov under en helg, där deltagarna kan anmäla sig till
båda proven och kan få möjlighet att starta två gånger under samma helg. Provledning och funktionärer kan vara de samma för båda proven.
-- De två provdagarna måste läggas in som separata prov.
-- Uppgifterna för de olika proven måste läggas in för varje provdag. (Det går tyvärr inte att kopiera
ett prov (en rad) på tävlingssidan och lägga in under en ny rad på tävlingssidan.)
-- Uppmärksamma de startande på att det är ett dubbelprov genom att ange det i provrubriken under
Redigera basinformation. (Den ruta, som kan finnas uppe till höger på tävlingssidan för de startande, och där det står Liknande tävlingar visar automatiskt alla andra prov som arrangeras inom sju
dagar i avdelningen eller av rasklubben).

2. ANSÖK OM PROVET.
När du lagt in all nödvändig information är nästa steg att ansöka om provet hos SSRK Hs.
Ett inlagt prov måste alltid godkännas av den verksamhetsansvarige inom SSRK Hs. (Glöm alltså inte
att skicka ett mail till jaktretriever@ssrk.se, jakttolling@ssrk.se eller jaktspaniel@ssrk.se när samtliga
uppgifter gällande provet är inlagda, och ni är beredda att börja ta emot anmälningar.)
Den verksamhetsansvarige har ansvaret för att provet är korrekt inlagt och att de formella kraven för
provet uppfylls – men kan givetvis inte ha ansvaret för att korrekturläsa adressuppgifter, mobilnummer till kontaktpersoner o.s.v.
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3. GODKÄNNA PROVET.
Den verksamhetsansvarige godkänner alltså provet.
Nästa steg är att provet ska publiceras. Det kan göras av den verksamhetsansvarige (om ni kommit
överens om detta) eller av er som arrangörer.
Ett kommande prov kan alltså ligga klart och förberett – utan att det syns i SSRK Prov.

4. PUBLICERA PROVET.
Publicering innebär att provet syns i SSRK Prov. Det kan göras av er som arrangörer eller av den
verksamhetsansvarige.

5. ÖPPNA PROVET FÖR ANMÄLAN.
Detta steg innebär att förare kan anmäla sig och sin hund till provet i SSRK Prov. Att öppna upp provet för anmälan kan göras av er som arrangörer eller av den verksamhetsansvarige.

UNDER ANMÄLNINGSTIDEN.
Under anmälningstiden kommer förhoppningsvis det mesta att rulla
på.
Du kan som administratör - precis som alla andra som använder
SSRK Prov - när som helst gå in på ett aktuellt prov och se antalet
inkomna anmälningar i en klass.
Klicka på den lila-färgade rutan - och du ser en lista över de anmälda hundarna och deras förare:

Det kan dyka upp några situationer där du kan behöva gå in och redigera provinformation.

ÄNDRA DOMARE (ELLER LÄGGA IN DOMARE NÄR DENNA VARIT VAKANT).
#
#
#
#

Gå till tävlingssidan.
Välj den aktuella klassen. Tryck Redigera.
Ändra domare i scrollningsmenyn.
Glöm inte att Uppdatera tävlingen.
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LÄGGA TILL EN RUTA (MED EN NY DOMARE).
# Gå till tävlingssidan.
# Välj den aktuella klassen. Tryck Redigera.
# Öka antalet Max starter så att det motsvarar det totala hundar som kan starta i klassen under
provet – enligt gällande RoA.
# Ändra också antalet Domare.
# Uppdatera tävlingen.
# Gå in på den aktuella klassen igen.
# Välj Domare 2.
# Uppdatera tävlingen ytterligare en gång.

6. STÄNGA PROVET FÖR ANMÄLAN.
I SSRK Prov anges sista anmälningsdag för varje prov och om inget annat anges kan man anmäla sig
fram till kl 24.00 denna dag.
SSRK Prov stänger däremot inte automatiskt provet för anmälning. Du måste alltså manuellt stänga
provet för anmälan.
På tävlingssidan hittar du länken Stäng för anmälan i den vänstra kanten.
(Du kan, även om du stängt provet för anmälan, öppna upp det igen med en länk på samma plats
Öppna för anmälan igen. Gör inte detta, om ni inte har väldigt starka skäl till att öppna upp provet
igen – det är lätt att föreställa sig reaktionerna från enskilda medlemmar om ett prov som stängts för
anmälan öppnas igen.
Är provet inte fullt när anmälningstiden löper ut och ni vill ha möjligheten att få in fler deltagare; låt
bli att stänga det i stället – se 6.1. Förlängd anmälningstid.)
OBS. Systemet kan ha en viss eftersläpning, så att det kan dröja en stund, efter det att du stängt provet för anmälan, innan det visas på weben. Är det hårt tryck på ett prov och man kan anta att det kan
dyka in anmälningar efter det att du stängt provet – spara ner en skärmdump eller skriv ut sidorna i
samband med att du stänger provet.
Glöm inte att markera Gör alla startlistor publika innan du går vidare med lottning m.m.

6.1. Förlängd anmälningstid.
Det enkla sättet att förlänga anmälningstiden till ett prov, om detta t.ex. inte är fullt, är att vänta
några dagar med att stänga det för anmälan.
Glöm inte att informera sidans besökare om att anmälningstiden förlängts:
# Gå in på det aktuella provet och välj Redigera basinformation (se avsnitt 1.3).
# Skriv in t.ex. ”Förlängd anmälningstid t.o.m. ….” under Fritext. Det kommer då att stå på rad 2
som Information på tävlingssidan.
# Glöm inte trycka på Uppdatera tävlingen.
De prov, som passerat den från början angivna sista anmälningstiden, men som inte har stängts för
anmälan, visas under en egen rubrik på SSRK Provs startsida.
Glöm inte att nyttja andra vägar att berätta för medlemmarna att anmälningstiden förlängts – använd
t.ex. avdelningens eller klubbens websidor och kontakta gärna webmaster för SSRK:s gemensamma
hemsida.
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6.2. Förkortad anmälningstid.
Grundregeln är att anmälningstiden till ett prov aldrig får förkortas och provet därmed stängas i förtid.
Att det kommit in fler anmälningar än möjliga starter på ett prov är inte ett skäl att stänga möjligheten för medlemmar att anmäla sig och sin hund till provet.
Skulle det finnas extraordinära skäl att stänga ett prov i förtid, måste detta beslut fattas av SSRK Hs.

6.3. Kontrollera betalning.
Det finns två sätt att betala för sin anmälan – att betala med kort, eller att betala via klubbens bankeller plusgiro, t.ex. via sin Internetbank. Kortbetalning är det smidigaste och enklaste sättet för arrangörerna, och därför bör det alltid vara det sätt som rekommenderas.
För att kortbetalningar ska fungera krävs ett avtal med Dibs.
Skulle varje avdelning, rasklubb, sektion eller distrikt skriva avtal med Dibs skulle det dels krävas
en omfattande administration, plus att varje avtalspart skulle ha årsavgifter för tjänsten. Dessutom
byts ju kassörer och firmatecknare ofta ut efter våra klubbmöten och årsmöten.
SSRK har valt samma lösning som SBK – att ha ett ”samlingskonto” kopplat till Dibs och dit går
pengarna vid kortbetalningarna, även om det i SSRK Prov har angetts avdelningens eller rasklubbens
konto. (OBS. Hos medlemmarna som anmäler sig till provet kan det på kontoutdrag och sammanställningar stå ”Brukshundsklubben Farsta”, och det är alltså då samlingskontot för SSRK Prov som syns.)
Pengarna finns på detta konto, och överförs automatiskt till arrangören efter provet - när resultaten registrerats och verifierats. Administrationsavgiften dras av automatiskt.
En startande som inte kommer med på provet eller som strukit sin hund av giltiga skäl - och som betalt med kort – får en voucher, en värdecheck, från systemet. Pengarna återbetalas alltså i normalfallet inte, utan ligger kvar på kontot, och kan användas vid nästa start.
Det andra sättet att betala, direkt in på ert konto hos bank/plusgirot, innebär betydligt mera arbete
för dig som arrangör både innan provet och efter provet.
Startande, som väljer att anmäla sin hund via giro, anmodas att uppge det individuella och unika
referensnummer, som skapas för varje anmälan.
# På tävlingssidan väljer du vilken klass du vill kontrollera betalningarna i.
# Du väljer sedan sammanställningen Betalning - och här står för varje hund det unika referensnumret, som man fick vid sin anmälning, och antingen Betald online, om kortbetalningen är registrerad, eller Ej betald, om ingen kortbetalning är registrerad. (Det brukar vanligtvis innebära att den
startande har betalat på annat sätt och du manuellt får kontrollera dessa uppgifter på ert konto.)
# Klicka på referensnumret och du får en översikt över den aktuella betalningen.
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Markera att betalning skett via Bank- eller Plusgiro.
Har du sett att betalningen kommit in till arrangörens konto, kan du i översikten över den aktuella
betalningen under fältet Starter som innefattas av den här betalningen använda knappen
Markera betald. Denna knapp syns enbart för betalningar som skett på annat sätt än med kort.

6.4. Kontrollera medlemskap.
SSRK Prov är inte i nuläget integrerat eller sammankopplat med SSRK-organisationens olika
medlemsregister (SSRK:s gemensamma register samt några av de större rasklubbarnas medlemsregister ligger t.ex. hos Membit). Medlemskontrollen får därför även fortsättningsvis ske manuellt.

Klubbtillhörighet.
När man som användare / startande skapar sitt konto och registerar en eller flera förare ska man
uppge vilken rasklubb eller avdelning inom SSRK-organisationen som man tillhör. Uppger man enbart
en klubbtillhörighet gäller den i alla provfomer som man vill starta i.
Det innebär att en förare som redan tidigare har ett konto i SBK Tävling, redan har en klubbtillhörighet i t.ex. en brukshundsklubb.
Föraren kan själv gå in på sitt konto och ändra sin klubbtillhörighet inom olika prov- och tävlingsformer (föraren kan alltså tillhöra en brukshundsklubb om man startar i lydnad och en SSRK-avdelning när man startar på jaktprov). Har inte föraren gjort detta kan den startlista som SSRK Prov skapar med startande hundar på ett jaktprov innehålla en del förare, som i kolumnen Klubb har olika
brukshundsklubbar.
Du kan ändra klubbtillhörigheten för förare manuellt.
# Tryck det individuella ID-numret som varje startande har fått – du hittar det först på raden i
sammanställningen över de anmälda hundarna i klassen.

# Du kommer nu till en sida som redovisar det enskilda ekipaget – aktuellt prov, aktuell klass, hundens namn & tilltalsnamn, förarens namn och om betaltning är registrerad. Efter förarens namn står
klubbtillhörigheten inom parentes. Du ser också tre knappar Tillbaka till klassen, Redigera anmälan och Visa betalning. (Du kan också här ta bort anmälan för ett ekipage.)
# Tryck Redigera anmälan.
# På sidan Redigera anmälan kan du byta Klubb.
# Glöm inte att Uppdatera anmälan.
# Den nya tillfälliga klubbtillhörigheten följer nu med den aktuella starten hela vägen, även in i
startlistan. Den ändras däremot inte i förarens konto.
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6.5 Mass-mail till anmälda förare
En ny funktion i SSRK Prov fr.o.m. 2013 är möjligheten att skicka mail till samtliga anmälda förare på
ett enkelt och smidigt sätt.
Använd denna funktion för att skicka ut aktuell provinformation, t.ex. ett PM, till alla de som kommit
med på provet och till alla de som står på reservplats.

# På sidan, som visar den aktuella klassen vid provet och alla anmälda ekipage, hittar du i den grå
undermenyn Exportera information.
# Klicka på den och välj Epostadresser till Förare+funktionärer.
# Du får nu alla mailadresser som en textfil med komma-tecken mellan varje adress. Du kopierar
texten och klistrar in den i adressat-fältet i ditt mailprogram.
# Sen är det bara att skriva, bifoga eventuella pdf-filer eller kartor, och skicka.
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# Väljer du istället Kontaktuppgifter till förare (PDF) får du en komplett sammanställning över alla
anmälda förare med mail-adresser och telefon-nummer:

6.6. Lottning.
Med SSRK Prov blir lottningen av jaktproven och deras klasser transparent och öppen för alla.
• För att du ska kunna lotta ett prov måste det vara Stängt för anmälan. Det ska stå ”Stängt för
anmälan” på Status-raden.
• När provet stängs för anmälan får du upp en ruta Gör startlistor publika på denna plats på sidan.
Klicka på denna.

• Välj sedan Startlistor i menyn till vänster på tävlingssidan.
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• Du kommer nu till Lottningssidan, där du ser alla klasser, antalet anmälda hundar, antalet platser
för startande, lottningstyp, publicering (där det ska finnas en grön bock), status (”Ej lottad”) och ett
par symboler (där ett öga är den första, och två korsande gröna pilar den andra). Lottningstypen ska
vara angiven som ”SSRK med manuella undantag.
• Du kan välja mellan att Lotta alla olottade klasser eller att Lotta alla klasser.
• Välj det första alternativet - Lotta alla olottade klasser. (Väljer du den senare – Lotta alla klasser – lottas samtliga klasser på provet (inklusive de som redan kan ha lottats och de blir alltså då omlottade).

• Vill du lotta en klass i taget – välj aktuell klass och du får en lista med samtliga anmälda hundar.
Den visar också antalet anmälda hundar totalt och antalet möjliga startande i klassener.
• Du ser också en rubrik Tidigare anmälningar, som visar 0 om hunden inte tidigare varit anmäld
till prov.
• Du ser också en rubrik Inkluderad med gröna bockar för varje hund och förare. (Här kan du
undanta en hund/förare från lottning – se nästa stycke.)

Undantag från lottning.
Jaktprovsbestämmelserna som tagits fram av SSRK och som fastställs av SKK, anger vilka ekipage
som kan undantas från lottning. Det kan t.ex. röra sig om markägaren, en domare, eller en provledare/kommissarie som tidigare under säsongen tjänstgjort vid ett tillfälle inom avdelningen.
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En förare som vill använda sin rätt att undanta en hund från lottning SKA kontakta provledare eller kommissarie INNAN sista anmälningsdag. Föraren måste då uppge vilken hund
som ska undantas från lottning – även om man vill anmäla mer än en hund till det aktuella
provet.
Har du ett (eller flera) ekipage som uppgett att de vill utnyttja sin förtur och vill undantas från lottning
– gör på följande sätt:
# Gå in på den aktuella klassen.
# Klicka bort den gröna bocken under rubriken Inkluderad på den aktuella hunden/föraren. Den
ersätts då med en röd stopp-skylt, som visar att den inte är inkluderad bland de hundar som lottas.
# Tryck sedan på Lotta startordning och lottningen av klassen görs.
# Eftersom det finns en (eller flera) förare som nyttjat sin möjlighet att undantas från lottning, måste
detta noteras så att alla deltagare har fått denna information.
# Tryck först på t.ex. Retrieverjaktprov i raden Tävlingar – Retrieverjaktprov – Startlistor
(ovanför rubriken Startlista för …
# Klicka på den aktuella klassen i sammanställningen av provet.
# Välj därefter Redigera och skriv in i rutan Lottningskommentar att föraren undantagits från
lottning och skälet till detta – t.ex. att man tjänstgjort som provledare.
# Glöm inte att Uppdatera klassen.
# Klicka sedan på den aktuella klassen i sammanställningen.
# Välj Visa startlista och du ser nu samma bild som varje tävlande kan se. Hundarna som kommit
med, startordningen, en hund markerad med ett stopptecken; och på en rad ovanför startlistan din
lottningskommentar.

Lottning när det finns en provruta i den aktuella klassen.
• Om det finns FÄRRE anmälda hundar än det maximala antalet möjliga starter i klassen,
gör du så här:
# På sammanställningen, som visar alla provets klasser – tryck på Startlistor i menyn till vänster.
# Du kommer nu till tävlingssidan där du ser de aktuella klasserna på provet.
# Tryck på de korsande pilarna längst till höger på den aktuella klassen.
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# När klassen lottats ser du ett grönt fält med texten Klassen är nu lottad ovanför de olika
klasserna, och i statusraden för klassen står det Lottad.
# Tryck på klassens namn och du ser startordningen i klassen:

# Du kan (om det finns starka skäl för det) göra om lottningen genom att trycka på knappen Lotta
startordning, men i den nya startlistan kommer då det ursprungliga startnumret att stå i parentes
efter det nya startnumret. Har lottningen gjorts om i sin helhet måste du skriva in en lottningskommentar varför lottningen gjorts om.
# (Länken Återställ den ursprunglga lottordningen får endast användas om du av misstag råkat
trycka på Lotta startordning två gånger. Du återfår då den första lottningen utan startnummer inom
parenteser.)
Du kan manuellt flytta en hund, t.ex. om en förare har två hundar att starta, eller om en förare haft
starka skäl för att få starta tidigt eller sent på dagen.
# Använd symbolen som visar en förare, längst till vänster, och dra hunden till önskad position.
# Som du ser står det nu inom parentes det ursprungliga startnumret för den flyttade hunden, och de
andra hundar som har fått nya startnummer.

15

# Om en hund flyttats – måste du informera alla deltagare om varför detta gjorts.
Tryck först på Retrieverjaktprov i raden Tävlingar – Retrieverjaktprov – Startlistor. Klicka
sedan på den aktuella klassen i sammanställningen av provet. Välj därefter Redigera och skriv i rutan
Lottningskommentar in att hunden flyttats och varför detta gjorts. Glöm inte att Uppdatera
klassen. Klicka sedan på den aktuella klassen i sammanställningen. Välj Visa startlista och du ser
nu samma bild som varje tävlande kan se. Hundarna som kommit med, startordningen, och på en rad
ovanför startlistan din lottningskommentar.
• Om det finns FLER anmälda hundar än det maximala antalet möjliga starter i en klass, gör
du så här:
# Tryck på de korsande pilarna.
# Du ser nu ett grönt fält med texten ”Klassen är nu lottad” ovanför de olika klasserna. I statusraden
för klassen står det ”Lottad”.
# Tryck på klassens namn och du ser startordningen i klassen.
# De hundar som ej kom med på ordinarie platser får reservplatser.
# Du kan även här manuellt flytta en hund som kommit med på provet.
Lottning när det finns två eller fler provrutor för en klass (eller om det är ett tvådagarsprov
där klassen arrangeras båda dagarna).
• Om det finns FÄRRE anmälda hundar än det totalt maximala antalet möjliga starter i
klassen, gör du så här:
# På sammanställningen, som visar alla provets klasser – tryck på Startlistor i menyn till vänster.
# Du kommer nu till tävlingssidan där du ser de aktuella klasserna på provet.
# Tryck på de korsande pilarna längst till höger på den aktuella klassen.
# När klassen lottats ser du ett grönt fält med texten Klassen är nu lottad ovanför de olika klasserna, och i statusraden för klassen står det Lottad.
# Tryck på klassens namn och du ser startordningen i klassen.
# Du kan även här manuellt flytta en hund, t.ex. om en förare har två hundar att starta, eller om en
förare haft starka skäl för att få starta tidigt eller sent på dagen. Du gör på samma sätt som ovan.
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Du skapar nu startlistan till den andra rutan så här:
Låt oss säga att du har ett retrieverprov med två rutor för Nybörjarklass – d.v.s. plats för 16 hundar
per ruta och domare.
# Börja med att skapa en ny klass. Klicka på rutan Lägg till klass i menyn till vänster.

# Redigera den nya klassen. Ge den ett lämpligt namn, t.ex. ”Jaktprov B Nybörjarklass – ruta 2” och
kontrollera att det är rätt datum. Markera Publicera startlista, ändra anmälningsavgiften till den
rätta för klassen, och välj aktuell domare för rutan i rullmenyn. Lägg in antalet startande i rutan under
Max antal deltagare. Klicka på rutan Lägg till klassen längst ner.

När den andra rutan (klassen) är tillagd är det dags att flytta hundar.
Under rutan Lägg till klass (som du precis använde i menyn till vänster) ser du Flytta ekipage.
Klicka på den och kommer till denna sida:
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Du har två rutor – i rubrikraden ovanför respektive ruta kan du välja vilken klass (ruta) som ska visas
i vilken ruta. Välj ”Jaktprov B Nybörjarklass” i rubrikraden för den vänstra rutan och ”Jaktprov B Nybörjarklass – ruta 2” för den högra rutan.
# Markera ekipage 17 till 32 i den vänstra rutan och dra dem över till den högra rutan och släpp.
# Avsluta med att Uppdatera startlistorna.
• Om det finns FLER anmälda hundar än det totalt maximala antalet möjliga starter i klassen, gör du så här:
# På sammanställningen, som visar alla provets klasser – tryck på Startlistor i menyn till vänster.
# Du kommer nu till tävlingssidan där du ser de aktuella klasserna på provet.
# Tryck på de korsande pilarna längst till höger på den aktuella klassen.
# När klassen lottats ser du ett grönt fält med texten Klassen är nu lottad ovanför de olika klasserna, och i statusraden för klassen står det Lottad.
# Tryck på klassens namn och du ser startordningen i klassen.
# Skapa den andra rutan (klassen) som i exemplet ovan och flytta ekipage 17 till 32 till den högra
rutan.
# Reserverna ligger kvar i den vänstra rutan.
# Avsluta med att Uppdatera startlistorna.
# Man kan flytta ekipage mellan olika rutor samma dag eller på olika dagar under ett tvådagarsprov.
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6.7. Strykningar.
Då en hund och förare inte kan komma till start finns det fastställda regler i jaktprovsbestämmelserna
för om anmälningsavgiften ska återbetalas eller ej.
Detta kan du hantera t.ex. i sammanfattningen av klassen, som visar samtliga anmälda hundar.

För varje hund finner du ett antal symboler längst bort till höger:
• Klicka på symbolen med ett huvud och ett rött stopptecken, om hunden ska styrkas utan återbetalning. (Du måste i systemet bekräfta att den ska strykas, som en säkerhetsåtgärd.)
• Klicka på symbolen med en sedel och ett rött stopptecken, om hunden ska styrkas och återbetalning
ska ske.
Har betalning skett med kort (hunden är då markerad som ”Betald online”) hanteras återbetalningen
via SSRK Prov centralt, och föraren får en voucher, en elektronisk värdekupong, som kan användas till
en startavgift vid ett senare prov.
Har betalning skett via giro (hunden är då markerad som ”Betald manuellt”) får återbetalningen
hanteras som tidigare – d.v.s. att kassören i er avdelning eller klubb får göra återbetalningen.
Du ser också att varje betalning har en unik femsiffrig kod.
På nästa sida ser du hur sidan ser ut när en återbetalning läggs in.
I det gröna fältet däruppe står det att ”Starten är borttagen och ett tillgodokvitto är skapat”.
Längs ner på sidan finns rubriken Återbetalade starter och här återfinns hunden med en notering
om när återbetalningen är registrerad och vem som gjort den.
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7. PROVET PÅBÖRJAS.
I SSRK Prov innebär detta steg att man plockar ut det material som behövs för provets genomförande
– d.v.s. Startlistan med samtliga startande ekipage, och Prislistan som ska fyllas i efter provet och
signeras av domaren.

Skriva ut Startlista och Prislista.

# Du finner Startlista och Prislista i menyn till vänster.
# Klicka på Startlista. Längst till höger på sidan, som visar samtliga klasser, ser du en dels en PDFsymbol i det blå fältet, dels en bok-symbol allra längst till höger på varje klass.
# Trycker du på PDF-symbolen exporteras alla klasser som färdiga startlistor till din dator.
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# Trycker du på en av boksymbolerna får du fram all textinformation som en textfil där de olika fälten
separeras av tab. Markera, kopiera och klistra in i ett eget textdokument om du vill redigera och
skapa en mera traditionell katalog.

Detta är startlistan som textfil och som PDF – textfilen genereras för en klass, medan PDF-filen som
skapas innehåller alla klasser.

Och detta är prislistan som PDF – även denna PDF-fil innehåller alla klasser på det aktuella provet.
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SEN BLIR DET ÄNTLIGEN PROVDAG OCH HUNDARNA PRÖVAS.
8. PROVET GENOMFÖRS.
I SSRK Prov innebär detta steg att man avslutar provet och ska lägga in resultaten från det genomförda provet.

Börja med att kontrollera Status för provet och dess klasser. Står det inte ”Påbörjad” – gå till den
sista rutan i menyn till vänster och klicka på Påbörja tävlingen.
# På sidan står det nu under Status för provets klasser ”Genomförd”.
# Du ser även ett gult fält med en text att minst en av provets klass är overifierad – d.v.s. att
resultaten från klassen saknas.
# Gå till sista rutan i menyn till vänster och klicka på Verifiera resultat.
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Du kommer nu till en sammanställning av provet och dess klasser.
Till höger ser du flaggor – gröna flaggor betyder att samtliga resultat för de deltagande hundarna i
klassen lagts in och du ser även under Status att det står ”Verifierad”. Röda flaggor innebär däremot
att samtliga resultat inte lagts in och under Status står det ”Genomförd”.

Klicka på den klass som du vill lägga in resultaten för – och du landar på en sida som visar klassen
och alla de deltagande hundarna.
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Borta till höger ser du nu en ny ikon – en person med en penna. Klicka på denna ikon för en hund i
taget och lägg in hundens resultat. Glöm inte att Uppdatera resultatet.

När du har lagt in alla resultat i klassen, väljer du Verifiera resultatlistan enligt nedan. Du bör då
se en textruta – ”Detta verifierar klassen. Du kan återta en verifiering så länge tävlingen inte verifierats i sin helhet”.
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Du har även alternativen Skriv ut preliminär startlista (som du ser här nedan) eller Uppdatera
placeringar och meriter. (Det finns även möjlighet att Redigera uppgiften för klassen.)
När uppdateringar och verifieringar registreras i SSRK Prov ser du detta i den gröna textrutan längre
upp på sidan.
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9. PROVET VERIFiERAS.
När samtliga provets klasser är verifierade och samtliga hundars resultat har lagts och uppdaterats är
det tid att verifiera hela provet.
Välj Verifiera tävlingen i menyn till vänster.

När samtliga provets klasser är verifierade och samtliga hundars resultat har lagts och uppdaterats är
det tid att verifiera hela provet.
Välj Verifiera tävlingen i menyn till vänster.
Du får då upp en textruta som frågar om du är säker på att du vill verifiera tävlingen. Efter det att en
tävling verifierats kan man fortfarande göra återbetalningar till strukna ekipage, som ska ha
återbetalning – däremot kan man inte längre ändra resultat utan att kontakta SBK.

10. PROVET RAPPORTERAS.
Det sista steget är att Rapportera resultat till SKK – du hittar länken i menyn till vänster.
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Du får upp en textruta som frågar, om du är säker på att du vill rapportera tävlingen till SKK. När den
är rapporterad finns inte längre möjligheten att göra återbetalningar till strukna ekipage.
När det är gjort och du ser texten ”Rapporterad till SKK” under Status ………… ÄR DU KLAR! BRA
JOBBAT!

Denna manual har skapats av Sverker Haraldsson på uppdrag av SSRKs huvudstyrelse för SSRKs
funktionärer. Vill du använda manualen i andra sammanhang eller publicera delar av eller hela
manualen? Då måste du inhämta medgivande från SSRK.
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