Information till de som saknar dator angående anmälan
till tävlingar från 2012
Nytt för år 2012 är att alla som vill tävla måste skapa ett konto på SBK Tävling
http://sbktavling.se för att kunna anmäla sig till tävlingar.
De som saknar dator ska då vända sig till sin lokalklubb eller SBK Förbundskansli som
kan hjälpa till att skapa detta konto åt dem. Då kontot skapas får alla användare ett
eget förar-ID:nr (tex. #10002432). OBS! Att den som skapar kontot ska skriva ner
användarnamn och lösenord samt förar-ID:nr i detta brev. Förar-ID:nr ska den
som saknar dator skriva in i sin anmälan till tävlingar. Användarnamn och lösenord
behövs då man ska uppdatera kontot, tex. då hunden flyttas upp i klasser.
Användarnamn:______________________________________________
Lösenord:___________________________________________________
Förar-ID:nr:__________________________________________________

Detta förar-ID:nr behövs för att arrangören ska kunna finna de som saknar dator i
systemet och kunna lägga till de som anmälda till deras tävling. Arrangören kan också
leta efter de som saknar dator i systemet på namn, adress etc. Men heter man ett
vanligt namn så blir det svårt att hitta rätt person.
På SBK Förbundskansli finns blanka plus- och bankgiro blanketter som de som saknar
dator ska fylla i och skicka som anmälan till klubbarna. De som saknar dator kan
beställa dessa blanketter från Svenska Brukshundklubben, Box 4, 123 21 Farsta.
Dessa uppgifter ska finnas med på blanketten: (Se mall nedan)
• Skriv in vilken typ av tävling (lydnad, bruks, IPO etc) du vill anmäla dig till
• Skriv in klass och datum
• Hundens registrerings.nr eller TAVLIC.nr (det senare för oreg./blandras hund)
• Hundens registrerade namn (för oreg./blandras hundens tilltalsnamn)
• Förarens namn och förar-ID:nr
• Förarens adress
• Förarens mobil eller telefon.nr
• Klubb som föraren tävlar för
• Fyll även i betalningsmottagare = Arrangerande klubb och betala
anmälningsavgiften direkt till klubbens konto.
Mall på hur anmälan kan fyllas i:

Forts. nästa blad

Hantering av anmälan från de som saknar dator

Arrangör av tävling får in anmälningsblanketten från de som saknar dator via posten.
På denna blankett ska framgå: Förarens namn, förar-ID:nr, adress, telefon.nr och
vilken klubb föraren tävlar för. Sedan ska följande information om hunden finnas:
Hundens reg.nr, namn samt önskad typ av tävling och klass att anmäla till.
Arrangören går sedan in i SBK Tävling via sin klubbinloggning och i
administratörsläget går de in på flik Aktörer / Förare och sedan söker de efter den
som saknar dator genom att skriva in förar-ID.nr i sökrutan och klicka enter.
Då den som saknar dators konto kommer fram klickar man på det som står under
rubriken "Tillhör användare" - då kommer man in på kontot och kan klicka på "lägg
till ny anmälan". OBS! Att arrangören måste leta fram rätt tävling i rullisten, fylla i
hundens namn eller reg.nr och välja in rätt hund i rutan för hund. Sedan skriva in
namnet på föraren och välja in denne i fältet för förare. När detta är gjort klicka i
”Skapa anmälan” och den som saknar dator blir då anmäld till arrangörens tävling.
De som saknar dator betalar anmälningsavgiften direkt till klubbens konto, arrangören
ska bara hålla koll på när pengarna inkommit och sedan gå in i tävlingen i SBK Tävling
där den anmälda finns och markera anmälan "betald manuellt" (en ikon som ser ut
som dollarsedlar).

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Tävlingsavdelningen
Camilla Hjort
Tel.: 08 505 875 41 (direkt)
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