
LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR
Nu kan vi äntligen börja testa anmälningssystemet. Systemet ligger fortfarande på utvecklingssiten, så bortse från allt annat ni ser på 
siten. Det är gammalt. Det enda ni behöver fokusera på är menyn Jaktprov BETA.
För att ni ska kunna se allt så har jag lagt in behörighet för er som både Provledare och Domare, samt lokal webansvarig. Det innebär 
att ni kommer att se och kunna göra mer än vad de olika behörigheterna normalt kan göra. V kommer att testa behörigheterna innan
lansering. Så bortse från att ni ser och kan göra allt nu.
Jag har lagt upp detta som en normal process, dvs. att lägga upp prov, anmäla sig, provledarens roll och domaren. Föreslår att ni går 
igenom det i den ordningen först.
För att anmäla er på ett testprov måste ni ha en hund. För några av er har jag lagt in de hundar ni uppgett i er profil på hemsidan och 
ni ser den på samma sätt som hemsidan när ni loggat in. Om ni inte har någon testhund i profilen så börja med att gå in på din profil 
och välj - Redigera – Medlemsuppgifter. Skriv in hundens (eller någons hund) SE-nummer och spara. Då ska den synas i er profil.

Sätt er ned med detta en dag/kväll ni har lite tid. Det är inte svårt, men det tar ju en stund att vänja sig. Lycka till

INLOGGNING
Gå till http://vorsteh.balderhosting.se. Klicka på ”Logga in”. Era inloggningsuppgifter är er mailadress och ett nytt 
lösenord som är er förnamn och som börjar med stor bokstav. Klicka på meny Jaktprov Beta
Då ser ni några testprov som redan finns där.
Men nu ska ni skapa ert eget prov, så klicka på Skapa jakt- och eftersöksprov

Då ser du denna vy. Ge provet ett namn. Det kan innehålla ditt eget förnamn så kan vi hålla isär alla 
testprov som kommer att läggas upp

Provtyp kan du välja vad du vill. Som lokalt webansvarig kan ni bara lägga upp Särskilda prov. 
Ordinarie läggs upp av Svante, men ni kan administrera ordinarie prov i Provledarrollen

Dagen provet ska vara. Välj ett datum i framtiden

Välj din egen lokalavdelning

Valfritt

OBS! NÄR DU HAR FYLLT I UPPGIFTER PÅ EN SIDA – KOM IHÅG ATT SPARA INNAN DU GÅR VIDARE TILL EN NY SIDA

http://vorsteh.balderhosting.se/user/login


Skriv in ditt eget namn så syns du under rutan. Klicka på ditt namn så kommer 
det i rutan. På detta prov får du själv vara både domare, provledare och 
kontaktperson – och deltagare!
Här kan man lägga till fler domare om det är aktuellt på vissa prov

Här kan du skriva in fritext. Information om provet eller annat som du 
vill att alla ska se. OBS! PM etc. med information om samlingsplats etc. 
lägger man in senare. Men man kan t.ex. skriva att alla deltagare 
kommer att få ett PM

Spara provet – nu ligger det i provkalendern! Gå tillbaka till Jaktprov 
BETA i menyn där du nu ser ditt prov. Klicka på ditt prov.

Då ser du all information du har fyllt i för ditt prov.

Den gröna texten under namnet på provet visas bara för dig

Skriv in ditt eget namn. Här kan man lägga till fler domare som är aktuellt på 
vissa prov

Skriv in ditt eget namn. Här kan man lägga till fler provledare

Här kan du skriva in fritext vad provet kostar och vart betalning ska ske 
till din lokalavdelning. Vi kommer att lägga till en egen ruta för kostnad 
som ska användas i mail till deltagarna, men det kommer senare.

Hoppa över denna ruta. Senare kan det tillkomma andra alternativ. Ni 
behöver inte välja Test som finns som alternativ



Men det är inte helt klart ännu! Välj ”Hantera registreringar” och klicka på ”Inställningar” då ser du denna vy

Börja med skriva in max antal deltagare. Vill man 
ha obegränsat antal och kanske lotta ska det stå 0 
som innebär obegränsat antal

Skriv in datum när man kan börja anmäla sig ”Öppningsdatum” 
och sista anmälningsdag ”Stängningsdatum”. Utom dessa tider 
kommer det att visas som stängd i provkalendern och man kan 
inte anmäla sig. OBS! man måste skriva klockslag också på det 
sätt som visas i rutan. Nu visas sekunder, men det kommer vi att 
ta bort.

Längre ned ser du detta. Här kan du (inte 
obligatoriskt) lägga in att ett mail ska skickas till 
alla deltagare en viss dag. Mail om betalning etc. 
skickas senare. Klicka på Skicka påminnelse och fyll 
i tid och meddelande

OBS! i menyn till höger om inställningar kan man 
också välja att skicka mail till deltagarna med t.ex. 
PM etc. det kan man göra när man vill under 
perioden fram till provet, t.ex. ”kallt imorgon på 
provet, ta med täcke”

Längre ned finns ytterligare några saker du ska fylla i.

Platser per registrering ska vara 1

Tillåt fler registreringar ska vara ikryssat. T.ex. en medlem 
anmäler två hundar.

Adress från kommer att vara din lokalavdelning i slutversionen 
av systemet

Här står vilket standardmail som ska skickas ut som bekräftelse. 
Vi har skapat ett sådant mail och det ska vi också se på 
gemensamt

Här behöver det inte stå något

Här ska inloggad användare vara ikryssat eftersom det är de 
som ska kunna anmäla sig. Inget annat behöver kryssas i de 
alternativen gäller bara speciella tillfällen.

Längst ned finns möjlighet att aktivera en väntelista om antalet 
anmälda överstiger antal platser. Detta är nog aktuellt för 
många prov.

NU ÄR ALLT KLART OCH PROVET SYNS I KALENDERN SOM ALLA MEDLEMMAR 
HAR TILLGÅNG TILL NÄR SYSTEMET SÄTTS I DRIFT

NU - kom ihåg att -



Förare: Här kan man välja sig själv eller ”Annan medlem”. Välj ”Jag” så tas namnet från 
din profil som du är inloggad på. Väljer man Annan medlem så söker man på namnet i 
den ruta Förare  som kommer fram.
Status: Ska inte fyllas i och detta ser inte medlemmen. Provledaren ska ändra status till 
”Väntar på betalning” när man t.ex. har lottat eller om alla anmälda kommit med och 
”Klar för deltagande” när betalningen har gjorts
Provhund: Här föreslår den din hund som du har registrerat. Har du fler kan du välja.

Ange klass den ska delta i

Medfört betyg: Här anger man resultat på eftersöksprov precis som 
tidigare. Detta ska bli automatiskt i framtiden, men det tar vi i nästa fas.

Nu är det dags att anmäla dig till ditt testprov. Du finner Anmälan till höger bland de gröna flikarna. OBS! du kommer att 
se formuläret där man sätter betyg under anmälan. Det är för att ni är behöriga som domare. Det ser inte medlemmar 
eller provledare. 

Det är denna vy som medlemmarna kommer att se när de valt ett prov.

Gå till Jaktprov BETA och välj ditt prov – klicka på hantera registreringar. Då ser du din anmälan till provet.

Klicka på skriv ut protokoll så får du en vy som ser ut som EG-blanketten och/eller välj 
Skriv ut katalog. Dessa kan man ha som underlag vid provet för t.ex. startnummer och 
vilken domare som dömt om det är fler

Nu går du över till rollen som Provledare och ska kolla anmälda och administrera 
provet.

Klicka på Redigera för en deltagare och välj ruta Status. 

Från början får alla status Väntar på bekräftelse och ett mail där det står att de är 
anmälda och ska vänta på besked om det kommit med.

Provledaren ändrar status till ”Klar för betalning” när du vill ge klartecken till att 
hunden kommit med på provet. Då går det ett mail till deltagaren med anmodan 
att betala. Detta gör man löpande för alla som kommit med. Är provet fullt och 
du aktiverat Väntelista så får de mail att de står på väntelista.

Provledaren ändrar status till ”Klar för deltagande” när betalningen gjorts och ett 
bekräftelsemail går ut till deltagaren med Välkommen på provet!

Är det ett Särskilt prov som är fullt från början, vilket är vanligt gör man så här.
Sätt antalet deltagande hundar till 0, dvs. obegränsat. Då kan alla anmäla sig, 
men alla får status Väntar på bekräftelse. När alla som blivit lovade i förväg är 
anmälda så ändrar man status till Väntar på betalning och Klar för deltagande när 
betalningen är klar. Övriga får ingen bekräftelse och kommer inte med på provet. 

Man kan också gå in på varje anmäld och skicka mail till dem genom att klicka på 
deras mailadress om man vill meddela att vi t.ex. hör av oss om det blir platser 
lediga.

Kom ihåg att -



Nu är provet genomfört och hundarna ska få sina betyg. Som Provledare går du in på Hantera registreringar och 
ändrar status till Genomfört prov, så vet man vilka som verkligen kom till start.

Nu får du som domare upp hela betygsvyn med rullgardinsmenyer i de flesta rutor. Nu är det bara att för in betyg från 
domarblocket. Det är första och enda gången du får sätta betyg på din egen hund! Fyll i hela sidan och spara.

Om det är ett fältprov du lagt upp är det de betygen som ska fyllas i. Om det är ett Eftersöksprov fyller man i de 
betygen. Vi räknar med att domarna vet var de ska fylla i sina betyg J

Fyll i alla rutor i formuläret

Nu är allt klart! Spara provet. Nu ligger det på hemsidan. Särskilda provredovisare skickar resultaten vidare till 
Resultatdatabasen. Simon, Kenneth och Andreas jobbar med hur den redovisningen ska göras.

OBS! Inga betyg redovisas på hemsidan och resultaten är inte officiella förrän de ligger på Resultatdatabasen. Deltagare 
kan inte se sina betyg via hemsidan.

Vi jobbar med en lösning där man efter provet ska kunna ta fram Katalogen och där visa fält- och apportbetyg som ett 
preliminärt resultat efter provet på samma sätt som många publicerar det idag.

Nu är du Domare, dvs. då loggar domaren in med sin behörighet som domare. Nu är ju ni behöriga även som 
domare, så ni behöver inte logga in igen. Vi testade detta med några domare och de tyckte det var väldigt enkelt.

Domaren väljer det prov han/hon dömt och klickar på hantera registreringar. Där finns alla deltagare med status 
Genomfört prov för de som deltog.

Domaren väljer en och en av de hundar han/hon dömt genom att klicka på Redigera för att se betygsformuläret.

OBS! När domaren satt betyg ska han/hon 
ändra status till Betygssatt. Då ser du som 
provledare lätt i Hantera registreringar vilka 
hundar som fått betyg och vilka som inte är 
klara. Vi ska påminna domarna om att 
komma ihåg detta.


