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OBS! 

Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) 
hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. 

På grund av detta önskas att användare undviker att använda 
webbläsarens knappar "tillbaka" och "följande". 
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Rätt att ansöka om prov elektroniskt 

Omakoira-tjänstens Tapahtumat (Event) flik syns för användaren ifall denna har 
rättighet att uppdatera föreningens uppgifter eller evenemang. Rättigheterna har 
getts åt medlemsföreningarnas sekreterare och ordföranden. 
Sekreteraren eller ordföranden kan i Omakoira-tjänsten tilldela en medlem 
föreningsuppdaterare- eller eventuppdaterare-rättigheterna genom att lägga till 
förtroendeuppdragen ifråga åt personen i föreningens uppgifter. 
 
Personens medlemsskap i Kennelklubben bör vara i kraft. 
 

 
 

Val av sammanslutning 

Ifall personen har rätt att uppdatera uppgifterna för flera föreningar syns uppe till 
vänster valet av förening. Här väljer man vilken förenings ansökningar användaren 
behandlar. 
 

 
 

I sidans vänstra kant finns knappar med vilka du kan öppna prov, utställningar och 
kurser. Välj Anomukset (Ansökningar) under rubriken Kokeet (Prov).  
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Registrering av ny ansökan 

Att öppna ansökningsblanketten 

En ny ansökan påbörjas genom att trycka på ikonen: 
 

 
 
Då öppnas blanketten för provansökan. 

  
 

Övriga organiserande föreningar 

Som standard visas föreningen i vars namn ansökan håller på att göras som den 
organiserande föreningen. Ifall provet organiseras tillsammans med andra 
föreningar kan dessa sparas genom att trycka på Muut järjestävät yhdistykset  
(Övriga organiserande föreningar). Ansökan behandlas dock i den organiserande 
föreningens namn. 
 

 
 
 
Av knappen öppnas en ruta där föreningarna begränsas enligt kenneldistrikt. Ifall 
valet av kenneldistrikt lämnas tomt visas de föreningar som inte har ett 
kenneldistrikt angivet. Programmet visar endast de föreningar vars medlemsskap 
är i kraft. 
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Föreningen väljs genom att man trycker på den gröna        knappen. 
 

 
 

 
 
 
Följande förening läggs till på ovan nämnda sätt. Föreningen tas bort från ansökan 
genom att trycka på det röda krysset      . 
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Val av provform och evenemangets typ 

Klasserna och typerna som kommer på basis av den provform man väljer baserar 
sig på Finska Kennelklubbens uppgifter. Valen styr också ansökningens bifalls- och 
godkännandecykel. 
 

  
 
 
Efter valet av provform visas eventuella klasser. 
  

 
 
 
Beroende på evenemangets typ kan också evenemangets namn visas. 
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Start- och slutdatum 

Vid sparandet av startdatum kontrollerar programmet att ansökan har gjorts i tid 
enligt tidsfristanvisningen.  En ansökan som görs för sent ger ett rött 
felmeddelande. 
  

 
 
 
Felmeddelandet visas också om ansökan görs för tidigt. 
 

  
 
Datum kan också väljas från kalendern. Ifall evenemanget äger rum under endast 
en dag behöver slutdatum inte sparas. 
 

 
 
 

Kenneldistrikt 

Kenneldistriktets standardvärde fås på basis av det kenneldistrikt som den 
organiserande föreningen hör till. Om provet ordnas på något annat kenneldistrikts 
område kan man välja det från menyn. Provet styrs då för behandling i 
kenneldistriktet i fråga. 
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Ort och plats 

Orten väljs från listan som avgörs av kenneldistriktsvalet. 
  

 
 
I Paikka (Plats) fältet kan man skriva en fritt formulerad, närmare beskrivning om 
eventplatsen. 
 

 
 

Överdomare, utländsk domare och reservöverdomare 

Överdomaren (Ylituomari) och reservöverdomaren (Varalla ylituomariksi) väljs från 
menyn. I menyn syns alla de domare som vid tidpunkten för provansökan har 
Kennelklubbens medlemskap i kraft samt överdomarekompetensen för provet i 
fråga. Programmet kontrollerar också att provformens överdomarkompetens är 
gällande när provet börjar. 
 

  
 
 
Ifall överdomaren är utländsk syns namnet antagligen inte på listan. Då kryssar 
man för punkten Ulkomainen tuomari (Utländsk domare) och skriver domarens 
namn i fältet tilläggsuppgifter i slutet av blanketten. 
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Provfunktionär 

Den ansvariga provfunktionären väljs genom att spara personens för- och 
efternamn samt personens medlemsnummer i Finska Kennelklubben. 
Provfunktionären bör vara Finska Kennelklubbens medlem vid tidpunkten för 
ansökan. 
 

 
 

 
Kontaktuppgifterna som systemet hämtar kan uppdateras skilt för varje 
provansökan. 

Anmälningarnas mottagare 

Anmälningarnas mottagare kan sparas på två sätt. Ifall man vet mottagarens 
medlemsnummer och uppgifterna finns i Finska Kennelklubbens system, sparar 
man mottagarens uppgifter likadant som provfunktionärens dvs. genom att ange 
efternamn, förnamn och medlemsnummer. 
 

 
 
Systemet hämtar härefter kontaktuppgifterna som finns i systemet och som kan 
uppdateras enligt provansökan. Ändringar som görs här sparas alltså inte i 
personens medlemsuppgifter utan endast i ansökan. 
 
Ifall man inte vet medlemsnumret kan kontaktuppgifterna sparas i ansökan 
"för hand".  
 
OBS! För individuell identifiering av personen rekommenderas användning av 
medlemsnumret som första alternativ. 
Fälten för sparande av uppgifterna visas genom att man trycker på      ikonen. 
 

 
 
Uppgifterna kan vara ofullständiga när ansökan registreras men de är obligatoriska 
när ansökan antecknas vara färdig. 
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Därtill kan du välja vilka kontaktuppgifter som kommer att synas i provannonsen.  
 

 

 

Begränsningar 

Ifall provet har begränsats syns grunderna för begränsningen genom att man väljer 
punkten Rajoitettu osallistuminen (Begränsat deltagande). Då öppnas en meny 
med grunderna för begränsning enligt reglerna. 
 

 
 

 
 
I fältet Lisätieto (Tilläggsuppgift) kan man spara en fritt formulerad förklaring 
som kompletterar begränsningen. Uppgifterna sparas genom att man trycker på 
den gröna       knappen. Valen sparas slutgiltigt på ansökan först när man trycker 
på                 (Spara) i slutet av ansökan. 
 

 
 
Eventuella övriga begränsningar sparas på motsvarande sätt. En sparad 
begränsning kan raderas med det röda        krysset. 
 

Deltagaravgift och bankuppgifter 

Deltagaravgiften är en obligatorisk uppgift men dess värde kan också vara noll 
euro. 
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 Uppgifterna visas när ansökan sparas. 
 
 Vid sparande av kontonummer och referensnummer kontrolleras deras riktighet. 
  

 
 

Anmälningstid 

Anmälningstiden sparas i fälten Alkaa (Börjar) och Päättyy (Slutar). Datum kan 
också väljas från kalenderknappen. 
Anmälningstidens sluttid är obligatorisk. Datum för början kan sparas om så 
önskas.  
 

 

Tilläggsuppgifter 

På provansökan kan sparas tilläggsuppgifter angående själva evenemanget eller 
anmälningen.  
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Att spara ansökan 

Provansökan sparas genom att man trycker på                (Spara) nere på ansökan. 
Då gör programmet vissa kontroller med avseende på att uppgifterna är korrekta 
och att obligatoriska uppgifter har getts. 

 

Att spara ofullständig ansökan 

Ansökan kan också sparas mitt i ifyllandet genom att trycka på              (Spara). 
Man kan då gå ut från ansökan och fortsätta dess behandling senare. Då bör 
punkten Anomus on valmis (Ansökan färdig) inte ha kryssats för. 
 
 

 
 

OBS! Ifall kenneldistriktet sparar ansökan har punkten Anomus on valmis 
(Ansökan färdig) alltid kryssats för. 

 

Att spara färdig ansökan 

När alla uppgifter har sparats på ansökan, kryssar man för Anomus on valmis 
(Ansökan färdig) och trycker på                 (Spara). Då kontrollerar programmet 
riktigheten av alla uppgifter som i det här skedet anses vara obligatoriska. 
Ifall någonting fattas, meddelar programmet om detta. 
 

 
 
Vid fältet som är ofullständigt visas ytterligare information. 
 
När ansökan är färdig och sparad, ändras dess status. Ansökan syns omedelbart på 
Omakoira-sidan för dem som deltar i bifallandet eller godkännandet av ansökan. 
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Kopiering av ansökan  

En ansökan kan också skapas genom att utnyttja en tidigare ansökan. Efter att du 
valt provformen öppnas Kopioi-fältet (Kopiera) på skärmen. I rullgardinsmenyn 
hittar du alla tidigare anhållan din förening gjort för samma provform.  
 

 
 

Välj lämpligt prov och klicka på kopieringsknappen   för att fylla i 
basuppgifterna för den nya ansökan.   
 

 
 
 
Efter det kan du fortsätta fylla i ansökan som vanligt. 

Bilagor 

Att bifoga bilaga 

Bilagor kan bifogas till ansökan. Sådana är filer i pdf-, jpg- och tif- format. 
Bilagan kan ges en kort beskrivning i textformat om dess innehåll. Det kan finnas 
flera bilagor. Bilagans storlek får inte överskrida 1 Mb. 
 
Efter att provansökan har sparats visas funktionerna som gäller hanteringen av 
bilagor. 
 

 
 
Genom att trycka på             (Bläddra) öppnas fönstret för val av fil på din dator. 
Välj önskad fil och tryck på Liitä (Bifoga). Då överförs en kopia på filen till 
ansökan. 
 

 
 
En bilaga tas bort genom att man trycker på ta bort vid bilagan. 
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Arbetsflöde för behandling av ansökan 

Ansökningens statushistoria 

Nere på ansökan syns dess statushistoria. Där samlas anteckningarna om 
framskridandet av ansökans behandling. I statushistorian syns tidpunkten för 
ändring av ansökans status, ansökans nya status samt namnet på den person som 
har ändrat ansökans status. I statushistorian visas bl.a. tidpunkterna och 
personerna som har att göra med flyttning, inhibering och godkännande av 
ansökan. 
  

 

Att bifalla färdig ansökan 

På ansökan syns om den måste bifallas eller godkännas. När ansökan är färdig visas 
den genast på Omakoira-sidan för den person som behandlar bifallet eller 
godkännandet. Då kan t.ex. personen från kenneldistriktet eller specialklubben i 
fråga omedelbart delta i behandlingen av ansökan. 
 
Om ansökan behöver bifallas syns bifallens uppgifter och bifallets status på 
ansökan. 
 

 
 
När båda bifallen har gjorts byts ansökans status till Puollettu (Bifallen) och den 
överförs för godkännande. 
 

  
 
Ifall bifall inte behövs överförs ansökan direkt till godkännande. 
När provansökan har godkänts får den som ansöker om provet omedelbart ett e-
postmeddelande med följande innehåll: 
 

Ärende: Er provansökan har godkänts 
 
Hej, 
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Provet som ni ansökt om (NOU, Juupajoki 28.5.2011) har godkänts. Hälsningar, 
FÖRNAMN EFTERNAMN e-post.adresse@internet.fi Xxxx kennelpiiri ry. 
040-123 456 

Att flytta och inhibera prov 

Rätt att flytta eller inhibera 

Anteckning om flyttning eller inhibering av prov kan göras endast av 
kenneldistriktets representant. 

Flyttning 

Den ursprungliga ansökan förblir i Siirretty (Flyttad) tillstånd och ansökan bildar 
en kopia för ett nytt datum. Ifall ansökan hade redan godkänts förblir den 
fortfarande godkänd. Provet kan också flyttas till ett annat kenneldistrikts 
område. Båda ändringarna syns i provkalendern. 

Inhibering 

Ansökan övergår till Peruutettu (Inhiberad) tillstånd och den syns i 
provkalendern. Om man önskar ansöka om provet på nytt måste man göra en ny 
provansökan. 

  



 INSTRUKTION - Omakoira 

 14.10.2016 16(16) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

FINSKA KENNELKLUBBEN – THE FINNISH KENNEL CLUB 

Anordnande av prov  

Anordnande av prov-sidan 

På Anordnanden-sidan (Järjestämiset) kan du göra ändringar i dina ansökningar. 
Sidan hittas genom att gå till den vänstra kanten av sidan under Event-fliken 
(Tapahtumat).  
 

 
 
 

I punkten Anordnanden syns de prov där du verkar som ansvarig provfunktionär. Här kan du 
ändra på några av de fält som har att göra med anmälan till provet. Dessutom kan du anteckna 
provresultaten eller befullmäktiga någon annan för denna uppgift.  

 

 

 


