Vejledning - prøveopretter hundeweb

Eksemplet viser hvor tingene indtastes og nedenunder hvor hundeførerne kan se
oplysningerne.

Mange hundeførere synes, det er svært at overskue, hvilke markprøver man kan
deltage på. Derfor har vi forsøgt at lave en standard for, hvordan prøvelederne
opretter en prøve, så oversigten giver det bedste overblik, der kan lade sig gøre
inden for de rammer, der er.
Hvad kigger hundeføreren efter?
I prioriteret rækkefølge er det:
 Kontinental / engelsk prøve
 Ung- åben / vinderklasse
 Sted for prøven
 Øvrige oplysninger, mødested osv.
Opstilling
Hvis nedenstående følges, er det let for hundeføreren at få overblik over hvilke
prøver der er aktuelle for den pågældende fører.
 Kolonne 1 - mødestedet, og ordet Mødested: skrives også.
 Kolonne 2 - Prøvestedet med STORE BOGSTAVER. (det virker kun nogle
gange – DKK kigger på, om det kan komme til at virke)
 Kolonne 3 - med STORE BOGSTAVER i øverste linie:
o KONTINENTALE - UNG og ÅBEN KLASSE eller
ENGELSKE - UNG og ÅBEN KLASSE eller
KONTINENTALE - VINDERKLASSE eller
ENGELSKE – VINDERKLASSE eller
ENGELSKE – UNG og ÅBEN KLASSE +
KONTINENTALE – UNG og ÅBEN KLASSE
Hvis prøven er både for engelske og kontinentale hunde, så 2 linier
o Derefter en blank linie – så falder linien ovenover mere i øjnene.
o Næste linie: Mødetid kl xx
o Næste linie: PL: Jens Jensen 40xxxxxx
Altså prøvelederens navn og telefonnummer. Prøvelederens adresse
er der ingen, der har brug for.
o Herefter kan øvrige oplysninger skrives f.eks.: Morgenkaffe fra kl 7 –
pris 30 kr. – evt. dommere (lad være at skrive dommere ikke på plads
eller lignende, så udelad det hellere og skriv på senere) SKRIV SÅ
LIDT SOM MULIGT for overskuelighedens skyld. Dommerne kan jo
også stå på det link (kolonne 4), man sætter på til ens hjemmeside
med annonceringen af prøven.
Ved deltagelse af både engelske og kontinentale hunde på samme prøve er der
nogle prøveledere, der synes, det er lettere, at der oprettes 2 prøver. Mens andre
synes, det er nemmere med 1 prøve og så flytte rundt på hundene.
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Således ser det ud for hundeførerne:

Manualer / support
 www.danskjagthundeudvalg.dk nederst under Web prøvesystem



Ellen 4092 4260 – svaj@stofanet.dk
Birte 5129 7022 efter kl 16 – birte@weimbos.dk
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