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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 utställningar elektroniskt 

Omakoira-tjänstens Event-flik syns för användaren ifall denna har rättighet att 
uppdatera föreningens uppgifter eller evenemang. Rättigheterna har getts åt 
medlemsföreningarnas sekreterare och ordförande. 
Sekreteraren eller ordföranden kan i Omakoira-tjänsten ge en föreningsmedlem 
sammanslutningsuppgifternas uppdaterare eller eventuppdaterare-rättigheterna 
genom att lägga till föreningens uppgifter åt personen förtroendeuppdragen i 
fråga. 

 
Personens medlemskap i Kennelklubben bör vara i kraft. 
 

 
 

Val av sammanslutning 

Ifall personen har rätt att agera för flera föreningar kan man välja föreningen 
uppe till vänster. Här väljer du vilken förenings ansökningar användaren 
behandlar. 
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Registrering av ny ansökan 

Att öppna ansökningsblanketten 

En ny ansökan påbörjas genom att trycka på ikonen : 
 

 
 

Då öppnas blanketten för utställningsansökan. 

 

Övriga organiserande föreningar 

Som standard anses den organiserande föreningen vara den förening i vars namn 
ansökan görs. Ifall utställningen organiseras tillsammans med andra föreningar kan 
dessa sparas genom att trycka på övriga organiserande föreningar. Ansökan 
behandlas dock i den organiserande föreningens namn. 
 

 

 
 

Från knappen öppnas en ruta där föreningarna begränsas enligt kenneldistrikt. Ifall 
kenneldistriktvalet lämnas tomt visas de föreningar som inte har ett kenneldistrikt 
antecknat (närmast specialklubbar). Programmet visar endast de föreningar vars 
medlemskap är i kraft. 
 

Föreningen väljs genom att man trycker på den gröna -knappen. 
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Följande förening läggs till på ovan nämnda sätt. 

Föreningen tas bort från ansökan genom att trycka på det röda krysset. 

 
Val av utställningstyp 

På basis av utställningstypen blir utställnigstypspecifika tilläggsuppgifter synliga, 
t.ex. rasgrupper och klasser. De grundar sig på Finska Kennelklubbens regler. 
Valen styr också ansökans tillstyrkande- och godkännandecykel. 

 

 
 

 
Specialutställning: 
Vid ansökan av en specialutställning visas raserna för specialklubben eller 
rasklubben i fråga samt en möjlighet att välja huvudutställning: 
 

 
 

Grupputställning: 
Vid ansökan av en grupputställning, öppnas rutor för val av rasgrupper och 
delgrupper på skärmen. Du kan också välja kombinationer av två grupper. 
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Programmet guidar dina val. Du kan välja: 

 en eller två hela rasgrupper 

 del 5 & del 6 delgruppen samt en rasgrupp 

 en rasgrupp och en kombination  

 del 5 & del 6 delgruppen samt en kombination 

 två kombinationer 
 

Tidpunkt 
Utställningen ges tre alternativa tidpunkter: 

 

 
 

 

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

 

 
 
Programmet kontrollerar också att man inte gör ansökan för tidigt: 
 

 
 

Datum kan väljas också från kalendervyn genom att trycka på . 
 

 

Kenneldistrikt 

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

Orten väljs från listan som avgörs av kenneldistriktsvalet. 

 
 
I Plats-fältet kan man skriva en fritt formulerad, närmare beskrivning om 
eventplatsen. 

 
 

Utställningsklasser 

Nedanför utställningsplatsen öppnas på basis av utställningstypen rutor för val av 
utställningsklasserna. 

 

Utställningskommitténs ordförande, sekreterare och kassör 

Utställningskommitténs personer väljs genom att spara personens för- och 
efternamn samt personens medlemsnummer i Finska Kennelklubben. Sekreteraren 
bör vara Finska Kennelklubbens medlem vid tidpunkten för ansökan. 
 

 
 

Programmet hämtar härefter kontaktuppgifterna som finns i systemet och som kan 
uppdateras enligt ansökan. Ändringar som görs här sparas alltså inte i personens 
medlemsuppgifter utan i ansökan. 
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Uppgifterna öppnas från knappen. 
 

 
 

Uppgifterna kan vara ofullständiga när ansökan registreras men de är obligatoriska 
när ansökan antecknas vara färdig. 

Tilläggsuppgifter 

Man kan spara text på ansökan för närmare uppgifter. 
 

 
 

Att spara ansökan 

Utställningsansökan sparas genom att man trycker på              nere på ansökan. 

Att spara ofullständig ansökan 

Ansökan kan sparas också mitt i ifyllandet genom att trycka på               . Man kan 
då gå ut från ansökan och fortsätta dess behandling senare. Då bör man inte ha 
kryssat för punkten Ansökan färdig. 

 
I samband med sparandet kontrollerar programmet att vissa uppgifter är korrekta 
och att obligatoriska uppgifter finns med samt meddelar om något eventuellt 
saknas. 

 
OBS! Ifall kenneldistriktet sparar ansökan har punkten Ansökan färdig alltid 
kryssats för. 
 

 
 

Att spara färdig ansökan 

När alla uppgifter har sparats på ansökan, kryssar man för Ansökan färdig och 
trycker på             . Då kontrollerar programmet riktigheten av alla uppgifter som 
i det här skedet anses vara obligatoriska. 
 
Ifall någonting fattas, meddelar programmet om detta. 
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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 tillstyrkandet eller godkännandet av 
ansökan. 

 

Bilagor 

Att bifoga bilaga 

Bilagor kan bifogas till ansökan. Sådana är filer i pfd-, jpg- och tif- format. 
Bilagans innehåll kan beskrivas kort i textformat. Det kan finnas flera bilagor. 
Bilagans storlek får inte överskrida 1 Mb. 

 
Efter att ansökan har sparats visas funktionerna som gäller hanteringen av bilagor. 
 

 
 

 
Genom att trycka på              öppnas fönstret där du kan välja en fil från din 
dator. Välj önskad fil och tryck på Ladda. Då överförs filens kopia till ansökan. 
 

Att ta bort bilaga 

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

Ansökans statushistoria 

Nere på ansökan syns dess statushistoria. Där samlas anteckningarna om hur 
ansökans behandling framskrider. I statushistorian syns tidpunkten då ansökans 
status har ändrats, 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 tillstyrkande och godkännande av ansökan. 

 

Att tillstyrka färdig ansökan 

På ansökan syns om den måste tillstyrkas eller godkännas. När ansökan är färdig 
visas den genast på Omakoira-sidan för den person som behandlar tillstyrkandet 
eller godkännandet. Då kan t.ex. personen från kenneldistriktet i fråga genast 
delta i bahndlingen av ansökan. 

 
Tillstyrkan syns i statushistorian. 
 

 
 

Ett e-postmeddelande skickas åt ansökaren om tillstyrkan. 

Att söka och bläddra ansökningar 

Ansökningar som syns för ansökans behandlare 

På Omakoira-tjänstens Event-sida syns alla de ansökningar i vilkas behandling den 
inloggade användarens förening har deltagit. 
Ansökan öppnas när man klickar på datumet. 

 

 

 


