
 

ATT ANMÄLA SIN HUND VIA SSRK PROV 
 
Under flera år har många medlemmar och funktionärer i rasklubbar och 
avdelningar efterlyst ett nytt modernt anmälningssystem till SSRKs jakt-
prov och viltspårsprov. Att jaga information på olika avdelningars hemsid-
or, att printa ut anmälningsblanketter som ska fyllas i för hand i tre ex och 
postas till arrangören (som sedan ska skriva in alla uppgifter en gång till 
för kataloger m.m.), eller att inte kunna se hur många anmälningar som 
kommit in till ett prov – känns långt ifrån 2012. 
 
SSRK har nu tecknat ett avtal med SBK om att utveckla en version av deras sys-
tem. SSRK Prov bygger alltså på SBK Tävling, som är välkänt för alla som anmäler 
sig för start i lydnad, bruks, agility, m.m. Har du redan ett konto på SBK Tävling 
kan du använda detta för att anmäla dig i SSRK Prov. 

SBK Tävling och SSRK Prov underlättar även på många sätt administrationen 
och arrangörskapet av ett prov. Ett exempel är lottningen som görs direkt i SSRK 
Prov, och där systemet är helt transparent – man kan om man anmält sin hund se 
vilka andra ekipage som anmäldes och vilka som eventuellt lottades bort. 

Det nya systemet SSRK Prov introduceras under våren 2012, då arrangörer 
inom SSRK-organisationen kan välja om man vill använda det nya systemet eller 
fortsätta med det gamla. Fr.o.m. den 1/7 2012 är det enbart SSRK Prov som får 
användas enligt avtalet och det betyder att alla officiella prov som arrangeras efter 
den 1/7 går via SSRK Prov. 
 
1. Skapa ett konto 
Först måste du skapa ett konto på SSRK Prov. (Har du redan konto på SBK Tävling 
känner du igen upplägget.) 
 
# Du använder länken på SSRKs hemsida eller http://sbktavling.se/ssrk. 
# Tryck "Skapa konto" längst upp till höger. 
# Välj ditt användarnamn och fyll i en aktuell mailadress. 
# Välj klubb (din SSRK-avdelning eller din rasklubb). 
# Välj ditt Lösenord (minst 6 tecken), och skriv in detta två gånger. 
# Du kan nu logga in på ditt konto. Välj "Logga in" uppe i högre hörnet. 
 
Du ska nu befinna dig på startsidan, där du t.ex. kan se aktuella prov och resultat. 
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 OBS! När du har ett konto på SBK Tävling kan det hända att det är svårt 
att växla mellan SSRK Prov och SBK Tävling. Det beror oftast på att din 
dator minns ditt förra besök och skickar dig direkt till en tidigare besökt 
sida. Töm din dators cacheminne. Och hjälper inte det: Starta om! 
 SBK Tävling och SSRK Prov underlättar även på många sätt administrationen
och arrangörskapet av ett prov. Ett exempel är lottningen som görs direkt i SSRK
Prov, och där systemet är helt transparent – man kan om man anmält sin hund se
vilka andra ekipage som anmäldes och vilka som eventuellt lottades bort.
 Det nya systemet SSRK Prov introduceras under våren 2012. Nu gäller följande: 

Spaniel-, retriever- och tollingjaktprov
1 juli 2012: Alla anmälningar till alla spaniel-, retriever- och tollingjaktprov görs via 
SSRK Prov.

Viltspårprov
Ordinarie prov: Arrangörerna väljer själv om anmälan till ett prov ska göras på det 
gamla sättet eller via SSRK Prov. Från 1 september 2012 ska alla anmälningar ske 
via SSRK Prov.
 Rörliga prov: Tills vidare hanteras anmälning och rapportering enligt nuvarande 
modell. För att förenkla för arrangörerna kommer det nya anmälningssystemet att 
utvecklas ytterligare och anpassas för rörliga viltspårprov. Det här innebär att beslu-
tet om när rörliga viltspårprov ska införas i SSRK Prov meddelas senare.
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Denna manual har skapats av Sverker Haraldsson på uppdrag av SSRKs huvudstyrelse för SSRKs 
medlemmar. Vill du använda manualen i andra sammanhang eller publicera delar av eller hela 
manualen? Då måste du inhämta medgivande från SSRK.



 
2. Lägga in en hund 
Nästa steg är att lägga in din hund. 
 
# Tryck "Mitt konto". 
# Du landar nu på en översiktsbild. Här kan du se dina hundar, dina förare (flera 
familjemedlemmar kan t.ex. dela ett konto, eller starta med en hund i olika 
provformer), de provformer som du uppgett att du startar i med din hund (t.ex. 
retrieverprov, tollingprov, viltspår), och dina aktuella meddelanden. 
 

 
 
# Under ”Mina förare” kan du lägga in och redigera informationen om dig själv eller 
andra förare i hushållet. 
# Under ”Mina hundar” kan du lägga in din hund. Fyll i registreringsnummer och 
tryck ”Nästa steg”. Följ instruktionerna och fyll i tilltalsnamn, aktuella provformer 
och i vilken klass som din hunds nästa start ska ske. Trycker du på ”Redigera” eller 
ikonen med en gul färgpenna i högerkanten kan du redigera informationen och 
lägga in en bild på din hund. 
# Under ”Mina starter” kan du se aktuella prov som du anmält din hund till. 
# Under ”Min ekonomi” kan du se aktuell information om t.ex. betalningen gällande 
dina anmälningar. I SSRK Prov finns möjligheten att betala med kort. 
 



 
 
3. Anmäla din hund till ett prov 
 
# Tryck "Prov" i menyraden längst upp. Du ser nu alla aktuella prov i den provform 
som du uppgett i din profil att du startar i. 
 

 
 
# Klicka på provet som du vill anmäla din hund till. Du kommer då till en samlande 
informationssida om provet … och kan se t.ex. domare och antalet anmälda hundar 
i de olika klasserna. I den aktuella klassen för din hund ska du se en mörkare ruta 
”Välj hund och förare”. Klicka på den och du landar här: 
 

 
 
# Klickar du på ”Anmäl” kommer du tillbaka till informationssidan. Här ser du nu 
(längst upp) din Kundkorg och en pil i höger kant ”Betala”. Klickar du på denna 
kommer du till betalningssidan.  
 

# Betalning kan säkert och tryggt med den inbyggda kortbetalningsfunktionen, 
eller via internetbank eller postgiro/bankgiro. Betalar du via internetbank eller 
postgiro/bankgiro? Vid din provanmälan får du ett referensnummer. Det måste du 
ange vid din betalning. 
 
# På informationssidan ser du också det aktuella läget – hur många hundar som 
anmälts i respektive klass. Tryck på aktuell klass och du kan se samtliga anmälda 
hundar och deras förare. 
 
Sverker Haraldsson 2012-04-17, rev. 2012-05-06, rev. 2012-06-26 




