SKK Start - Instruktion Domare
Logga först in på SKK Start, https://skkstart.se/sv med den inloggning (lösenord) du skapade då du
skapade ditt konto. Starta sedan i en ny flik tillhörande app för inmatning av provdata via kommando
https://app.skkstart.se. Inloggning i appen sker med samma inloggningsuppgifter som i SKK Start.
När ett prov blivit inplanerat på dig så får du ett mail med information kring datum, tid och övrig information
om startande. Du kan då se provet i appen. Användning av appen beskrivs mer i detalj med början nederst på
sidan 2 (App- Inmatning av provdata).
För att hitta provtillfällen eller prov du är tilldelad - på startsidan i SKK Start, välj meny ”Skapa, Planera och
Administrera prov”:

Här kan du filtrera till exempel på provtyp, status på provet, domare etc.
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Exempelvis ger en sökning på Drevprov – Beagle samt Sven Granström som domare resultat enligt bild
ovan.
Du kan se samtliga kommande starter men endast få fördjupad information kring de prov du själv är
tilldelad. Om det finns ett kollegium inlagt på provtillfället så kan du se alla prov i en provperiod där du är
tilldelad ett prov.

App- Inmatning av provdata

Börja med ”Rensa Lokal Databas”

Logga sedan in med samma uppgifter som i SKK Start
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Efter inloggning väljer du att ladda hem information genom att trycka på synkronisera:

Funktionen Synkronisera laddar både upp och hämtar hem information till appen.
Om du har några prov där du ska döma visas dessa i en lista där du kan se vilka provtillfällen där det finns
hundar som du ska döma. Välj ett av dessa tillfällen.

Välj aktuellt provtillfälle i listan som visas (det går även att söka bland provtillfällena genom att skriva på
raden överst med en förstoringsglas-ikon.)

3

Därefter väljer du rätt hund och är igång. Tips: Om du inte hittar ett särskilt provtillfälle eller hund,
kontrollera då med din klubbs administratör att den är korrekt inplanerad. Annars ser du den inte i appen!

Markera angående id-märkning (chip eller tatuering)
Resterande knappar tänds upp när detta är kontrollerat
Markera om något
ska betalas på plats
Välj ”INMATNIG AV DREV”
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”INMATNING AV DREV” valt:
Tryck på

Inmatning av Provdata:
I den följande bilden matar man in data från Skogskortet.
Inmatade data kan se ut som bilden visar.
För varje släpp matas in släpptid, slagtidpunkt, drevrepriser.
Upptagstidpunkt, drevtider, tappttider och Sista drevskall
beräknas automatiskt från de inmatade tiderna.

Inkallnings- och Kopplingstidpunkt, Skallfrekvens, Viltslag och
om Pejl använts för inkallning matas in. LossTid beräknas.

Om inmatningen av någon anledning blivit fel är det enkelt
att backa och mata in på nytt, det är även möjligt att helt ta bort ett släpp.
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När alla släpp matats in backar man tillbaks till inledningsbild (sid 4)
och väljer:
BEDÖMNING:
Här börjar man med att fylla i var provet gjordes,
Här väljer man även att mata in från vilket släpp/drev som
Tilläggsregistreringen skall göras. Tilläggsregistrering
beräknas av programmet baserat på inmatade tider för drevet.
Vid både Tassvilt och Klövvilt gör man två val.
Bedömningen av varje moment enligt regelboken matas in via
”skjutreglaget” . KEB, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan väljas.
OBS: var noga med att kommentera bedömningen!
När Bedömningen matats in backar man tillbaks till
inledningsbild (sid 4) och väljer:

DREVPROVSBERÄTTELSE:
Här skriver man in sin provberättelse.

När man är klar med berättelsen trycker man på SPARA
och STÄNG

När Berättelsen matats in backar man tillbaks till
inledningsbild (sid 4) och väljer
PRIS:
För varje Släpp/drev där hunden har drivit tilldelas ett pris
med valör enligt gällande regelbok. Prisvalör väljes med hjälp av
”skjutreglaget” (0, 1, 2, 3 möjliga val) och djurslag markeras.

Pris för nästa drev aktiveras med ÖKA ANTAL PRIS
Ångrar man sig eller gjort fel är det bara att MINSKA
ANTAL PRIS
När man är klar med prissättningen trycker man på SPARA
och STÄNG
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När du är färdig med all inmatning väljer du
”SPARA OCH SYNKRONISERA” näst längst ned
bland knapparna.
Därefter väljer du
”VISA RESULTAT OCH SLUTFÖR”.

Protokollet visas då i SKK Start och du kan nu gå igenom ditt provprotokoll och kontrollera att allt stämmer.
Hittar du något du vill ändra så går du in i appen igen, gör din ändring och väljer ”Spara och synkronisera”
samt ”Visa resultat och slutför”.
I detta läge ska provet skickas vidare till kommande Kollegium. Då väljer du ”Skicka resultat”.

Du är nu klar med din bedömning av denna hund. Provet behandlas vidare vid det kommande kollegiet.
Exempel på protokoll från SKK Start:
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