SBaKs digitala flöde vid drevprov Rev 2018 av Ingemar Olofsson och Patrik Särenfors
Vi skall försöka att på ett begripligt sätt beskriva det digitala flödet vad gäller Bassetklubbens
hantering av anmälan, drevprovsprotokollet och prislistan.
Viktigt är att veta, för att allt skall fungera måste vi använda de av oss framtagna anmälan och
drevprovsprotokollet av senaste version som finns på SBaKs hemsida under fliken Funktionär
och på La s hemsidor.
Anmälan: senaste version 18-01 (17-01)
Denna ifylls av hundägare och mailas till La s kommissarie som sparar ner denna med
hundnamn på datorn på förutbestämd plats för senare överföring till drevprovsprotokollet
enligt nedanstående beskrivning.
Öppna aldrig anm och drevprovsprotokoll i mailet utan spara ner på datorn med ”spara som”
för att säkerställa att alla funktioner bibehålls.
Kommissarieinstruktion för ifyllande av protokoll till domaren med ifyllt rubrikhuvud:
Öppna det tomma drevprovsprotokollet (senaste version (18-02) och tryck på översta rutan
t.h, ”hämta anmälan”. Då får du gå dit där du sparade filen (anmälan), markera filen och klicka
på ”öppna”. Kontrollera detaljerna i anmälan att regnummer mm stämmer. När anmälan
bekräftats skall denna föras över till drevprovsprotokollet vilket sker på följande sätt. Längst
ner till vänster ”på anmälan” finner du 4 flikar ”Blad 1”, ”Blad 2”, ”Blad 3” och ”Anmälan”.
Klicka på fliken ”Blad 1” så kommer drevprovsprotokollet fram och klicka på knappen ”fyll
anmälan” uppe till höger varvid protokollet fylls i med informationen ifrån anmälan. Klart.
Spara ner protokollet via ”arkiv/Spara som” med ett logiskt namn, förslagsvis hundens namn,
och maila filen till den domare som det överenskommits med att döma hunden.
Protokollet hos domare fylls i efter genomfört prov av densamme:
Protokollet skall aldrig öppnas i det mail där protokollet erhölls utan sparas ner och sedan
öppnas.
Viktigt är att använda Kolon : vid alla klockslagsnoteringar, och 4 siffror, ex vis 08:00.
Fyll i släpp och ev slagtidsnotering drev 1. Fyll sedan i ut till höger, Hjälprutor drevtider, Drev
1.
Skriv i drevrepriserna enbart så erhålls tapptminuterna automatiskt på därför avsedd plats till
vänster samtidigt som drevminuterna summeras i härför avsedd kolumn. Lika på ev
efterföljande drev så summeras losstid med mera ner igenom protokollet.
Skriv i djurslag med siffra så blir djurslagskoden rätt (4 siffror). ). Dock i djurslagsrutorna i
nederdelen av protokollet skrivs med bokstäver, ex vis Rå. Detta för att det skall bli
text i prislistan för SKK
Behöver du ny rad i drevprovsberättelsen fungerar inte ”Enter/Retur” knappen som i andra
program. För att byta rad håller du in ”Alt” knappen och sedan ett kort tryck på ”Enter/retur”
knappen.
Protokollet sparas och mailas sedan till av La utsedd mottagare, kommissarie / fullmäktige.
I de fall pappersprotokoll eller annan hundklubbs protokoll används måste detta föras över till
SBaKs drevprovsprotokoll av senast version (18-02) för att överföring till prislistan skall
fungera.

Kollegie, fullmäktigerutan, och prislista:
Vid utskick av provprotokollen till domarna inför telefon kollegie bifogas de som enskilda filer
att öppna av domarna.
Vid kollegie ifylls alltid ”poängkolumnen ” Kollegiets beslut ” Denna rad går in i prislistan.
0 ep här ger graverande fel (GF) i prislistans poängrad.

Ifyllda koder förs över till prislistan automatiskt.
Fullmäktigerutan, ”Kollegiets beslut” nere till höger är viktig för fortsättningen v g prislistan.
Vid 1:a Kombi klickas bocken i Kombi som ger 1:a pris i prislistans Kombi. Utelämna därför pris
i Pris 1 och pris 2 men skriv in djurslagen. Vad hunden drivit framgår därutöver av
djurslagskoden i prislistan.
Vid två tvåor samma djurslag som ger ett första pris:
Detta skall i prislistan utmynna i ett första pris, därför skrivs 1 in i den ena prisrutan och den
andra lämnas tom. Djurslag skrivs in i båda. Djurslag, och drevtiden framgår av
djurslagskoden i prislistan.
Rena priser skrivs med Pris och Djur
Bock i D-certrutan ger D-cert markering (X) i prislistan (D-cert är ju inget pris)
Det som tillkommit i 2018-19 års drevprovsprotokoll och som överförs till prislistan är Jaktlust
och Skallfrekvens.
Klickas Bocken i för utmärkt jaktlust ger detta ett U i prislistan och på SKK Hunddata. Bock i
Mycket bra ger ett M o s v till Dålig som ger ett D i prislistan
Skallfrekvens i drevprovsprotokollet överförs automatiskt till prislistan med redovisning på SKK
Hunddata.
Skapande av prislista:
När första hunden i en av våra raser läggs in vid en avslutad drevperiod skapas periodens
prislista för den rasen, ex vis petit. Den sparas då under namn, ex vis, Prislista N Ö Petit per 1.
Vid nästa Petits inläggning används funktionen ”Lägg till i prislista” då man hämtar samma
prislista och hunden läggs in och sparas, o s v hund för hund.
Prislistan är skrivbar om något mindre detaljfel skulle uppstå i samband med överföringen.
Så får vi göra ras för ras och period. Maila/sänd slutligen listkopior och protokollskopior till
drevprovsansvarig Håkan Hemäng samt till respektive rasklubb efter varje periodslut. De
påskrivna originalprotokollen och prislistorna behålls i La.
Då alla datorer har olika förutsättningar och versioner av excel/windows mm kan fel inträffa
även om dessa i möjligaste mån byggts bort. Ibland kan det vara att ovan instruktion
misstolkats. Om ni inte får ordning på det hela kan ni ringa till Patrik Särenfors på telefon 0705397981. Var beredda på att ni kan bli ombedda att starta ett program som heter ”team
viewer” så att Patrik kan se och fjärrstyra protokollet i er maskin. Uppdaterade
brandväggar/antivirus mm garanteras (Norton 360).

