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Anvisningar för digital registrering av provresultat
Allmänt
Provresultat kan registreras i realtid via Omakoira-tjänsten. Resultat kan sparas i Omakoira-tjänsten i följande
provformer: KAER, KAER vatten, KVK, LUT, MEJÄ, MÄAJ (förutom säsongsprov), NKM, NOME-A, NOME-B, NOU,
NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, REK, REKÄ, SPA, SPME, SPME-V, VEPE, VERI, WACH och WACH-M.
Om provet har sparats elektroniskt behöver provdokument från provet inte längre skickas till
protokollgranskaren.
-

Ansvarig provfunktionär registrerar resultaten för enskilda hundar.

-

Överdomaren meddelas per e-post när resultaten har registrerats. Hen granskar uppgifterna
(hundar, resultat), korrigerar dem vid behov samt godkänner dem i Omakoira-tjänsten.

-

Efter att resultaten har godkänts kan de korrigeras endast genom anspråk på rättelse.

-

Resultaten visas i grått i avelsdatasystemet när provfunktionären har sparat dem. Resultatet är
officiellt när överdomaren har godkänt det.

-

Individuella provprotokoll bör skickas vidare till Showlink för utsändning till
specialklubbarna (inte till protokollgranskaren).

Om en utländsk hund deltar i provet, bör hundens registreringsbevis skickas till Kennelklubben
(koetuloskorjaukset(at)kennelliitto.fi) på förhand som e-postbilaga för att hundens resultat ska kunna
sparas.
Ifall en utländsk domare bedömer vid provet, bör uppgift om domarens bedömningsrätt skickas till Finska
Kennelklubben (kaisa.akerman(at)kennelliitto.fi) före provet, så att domaren kan väljas till den domare
som bedömt hunden.
Fliken Evenemang visas för en ansvarig provfunktionär i Omakoira-tjänsten. Under denna flik finns punkten
”Prov” och under den ”Ansvarig provfunktionär”, när personen i fråga har angetts som ansvarig
provfunktionär för något prov.
Här visas de prov där du tjänstgör som ansvarig provfunktionär:
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Registrering av resultat
Öppna provevenemanget genom att klicka på datumlänken som visas under rubriken Prov. Provets
uppgifter visas på skärmen.
Nere på sidan visas punkten ”Provets resultat”, via den kan du spara resultat.

Genom att klicka på länken ”Gå till registrering av provresultat” kommer du direkt till registreringen av
provresultat.
Du kan dela rätten att registrera resultat t.ex. till provsekreteraren under punkten ”Sändning av länk till
resultatregistrering till en annan användare” Den som registrerar resultaten ska vara medlem i Finska
Kennelklubben och för att kunna skicka länken behövs användarens släktnamn och medlemsnummer.

Såhär sparar du resultatet:
Ange hundens registernummer och därefter övriga uppgifter om resultatet. Vilka uppgifter (resultat,
specificering, poäng, mm.) beror på vilken provform det är fråga om.

Skärmdump från finska versionen av Omakoira.
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-

Klassen hålls automatiskt densamma resultat efter resultat – bara om klassen byts finns det behov att
välja den separat

-

Registernumrets initialer (FI) behöver inte anges för finskregistrerade hundar

-

I FM-prov kan uppgiften MESTARI läggas till i hundens resultat och i riksmatcher för inhemska raser
uppgiften MESTARUUS. Dessa uppgifter granskas alltid på Kennelklubben.

-

Systemet granskar att den hund resultatet registreras till har rätt att delta i aktuell provform.

I punkten ”Evenemangets tilläggsuppgifter” sparas bl.a. överdomarens berättelse:

Skärmdump från finska versionen av Omakoira. Här sparas bl.a. uppgifter om väder, överdomarens berättelse,
domarelever, sekreterare.

När resultaten har sparats, kryssa för punkten ”Uppgifterna har sparats och resultaten kan skickas till
överdomaren för godkännande”. Klicka därefter på ”Skicka”.

Nu ändras provets status och resultaten visas redan i avelsdatasystemet. Dock visas de i avelsdatasystemet på
ett annat sätt än vanligt (i grått) eftersom resultaten inte ännu är officiella.
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Provarrangören kan inte längre ändra resultatet när dessa har antecknats som färdiga. Du meddelas ännu om att
begäran om granskning av resultat har skickats till provets överdomare:
Därefter går överdomaren till Omakoira-tjänsten för att bekräfta resultaten under ”Evenemang / Prov”. När
överdomaren har bekräftat resultaten är de officiella.
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