
NYA ANMÄLNINGSSYSTEMET – INFORMATION TILL DOMARE
Nu lanserar vi det nya anmälningssystemet. I det nya systemet sköter man allt som har med provet att göra, från anmälan och 
betalning till betygssättning. Alla som ska hantera det nya systemet får egen anpassad information om hur det ska arbeta i nya 
systemet.
Vi ber dig läsa igenom denna instruktion noga och följa den när du ska sätta betyg efter ett prov.

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

PROVET ÄR GENOMFÖRT OCH DU SKA LÄGGA IN DINA EGENSKAPSPOÄNG OCH DOMARBERÄTTELSE
Logga in som vanligt på vorsteh.se och välj Jaktprov i huvudmenyn. Här ser du alla prov som lagts upp. Välj arrangerande 
lokalavdelning och öppna det prov du ska döma. 

Då ser du alla uppgifter om provet. Välj meny Hantera registreringar. Då ser du en lista med alla deltagare

BETYGSSÄTTNING 
Där finner du de hundar du har dömt. Nu ska du välja menyn Redigera för den hund du ska sätta dina egenskapspoäng och 
domarberättelse. I nya systemet använder vi termerna betyg och betygssättning. Sedan ska du upprepa processen för varje 
hund du ska sätta betyg på. Är de flera domare så vet ni vem som dömt vilka hundar. 



BETYGSFORMULÄRET
När du har klickat på Redigera för en deltagare så får du upp betygsformuläret med rullgardinsmenyer i de flesta 
rutor. Nu är det bara att föra in betyg från domarblocket. OBS! Glöm inte domarberättelsen.

Om det är ett fältprov är det de betygen som ska fyllas i. Om det är ett eftersöksprov fyller man i de betygen. Vi 
räknar med att ni domare vet var ni ska fylla i era betyg 😀

Börja med att skriva in ditt namn så vi vet vem som dömt just denna hund. Skriv de första bokstäverna i ditt namn så 
kommer det upp i menyn. Så är det bara att klicka på det.

Först anger du dig själv som domare i rutan
för domare. När du sedan satt alla betyg och 
skrivit domarberättelsen ska du ALLTID
ändra status till Betygssatt. Statusrutan 
hittar du näst längst upp på den sida du 
befinner dig på. Kom ihåg att spara efter 
varje hund

Då ser provledaren vilka hundar som fått 
sina betyg och vilka som inte är klara.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Här skriver du din domarberättelse

OBS! Kom ihåg att fylla i 
vilket apportvilt som har 
använts vi de olika 
provtyperna

Under Övrigt fyller du i alla andra upplysningar som ingår i 
betygssättningen

ÖVERFÖRING TILL RESULTATDATABASEN (RDB)
Vi har nu enats med domarkommittén att vi har följande process för överföring till RDB.
1. Du sätter dina betyg och ändrar status till Betygssatt. Om någon hund har status Klar för deltagande, men inte kom till 

provet, så låt statusen stå kvar oförändrad. Då vet den lokala kassören vilka som ev. ska ha återbetalning.
2. Provledaren meddelar Resultatredovisaren i lokalavdelningen när alla hundar på ett prov är klara och Betygssatta
3. Resultatredovisaren i lokalavdelningen ser över betygen på samma sätt som de gjort tidigare
4. Resultatredovisaren överför därefter betygen till RDB manuellt tillsvidare. Vi arbetar nu med att automatisera detta, men

det ska fortfarande vara resultatredovisaren som överför betygen till RDB

OBS! Kom ihåg att spara innan 
du går vidare till nästa hund


