Vejledning til udfyldelse af markprøvekritikker for dommere.
Først åbens siden www.dansk-kennel-klub.dk og klik på Hundeweb her

Derefter log ind med eget login. (Har du endnu ikke adgang til Hundeweb skal du først oprette dig inden du kan
logge ind.) Når du har oprettet dig, sendes der en mail til dig hvori du skal bekræfte din mailadresse ved at klikke på
linket der er vedhæftet i mailen. Nedenfor er vist hvor i mailen du skal klikke for at bekræfte mailadresse.

Når du er logget ind skal du sikre at dit DKK medlemsnummer er parret med dit login. Dette gøres ved at klikke på
”Min konto” her

Derefter indtastes DKK medlemsnummer og log ind kode (PIN):

Herefter er du klar til at bruge Hundeweb aktivt J
For at se de prøver hvor du har deltaget som dommer klikkes på fanebladet ”Mine prøve kritikker”

Derefter åbnes den aktuelle prøve ved at klikke på ”Åbne” her, hvorefter dette skærmbillede kommer op

Kritikker kan nu indskrives (kopieres fra Word skabelon) efter et klik på den enkelte hund her

Fra kritikskabelonen markeres med musen den færdigskrevne kritik (klik og hold knappen nede ved starten af
kritikken og før musen ned indtil hele feltet bliver markeret og knappen slippes igen). Når feltet er markeret kopieres
teksten ved at holde tasten ”ctrl” nede mens du trykker på ”c” for kopi.

Så skifter du skærmbillede til Hundeweb igen. Klikker med musen i kritikfeltet her og holder ”ctrl” nede mens du
trykker på ”v” for sæt ind. Kritikken er nu flyttet til Hundeweb J

Når kritikken er færdig klikkes på ”Gem” her
Derefter kommer du tilbage til dette skærmbillede og du er klar til næste hunds kritik.. osv. indtil alle hundes kritik er
udfyldt.

Når alle kritikker er udfyldt og er korrekte! Klikkes på ”godkend prøvekritikker” her

Derefter fremkommer næste skærmbillede og du kan se at ”Kritikker blev godkendt d.d.”

Du har nu fuldført kritikskrivningen for prøven J og du kan lukke ned og ud af Hundeweb.
Tak for indsatsen.
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