
Hur hittar jag ett prov? 
• Börja med att gå till webbsidan för SKK Start genom att skriva in skkstart.se i din webbläsare. 

• Klicka på "KOMMANDE PROV": 

 

Du kommer nu till en sida med samtliga planerade prov.  

https://skkstart.se/sv


 

• För att lättare hitta ett specifikt prov kan du filtrera på provtyp (Prov/Tävling) eller specialklubb i 

rullistorna och sedan klicka på knappen Sök. I listan som visas kan du se Datum, plats, vilken 

specialklubb som är arrangör, när sista anmälningsdag är samt kostnaden för provet. 

• För att anmäla till ett prov måste du skapa ett konto eller logga in. 

  



Anmäla till ett prov 
• Leta reda på ett prov enligt instruktionen för ”Hur hittar jag ett prov?” 

• I listan som visas väljer du det provtillfälle du är intresserad av. Klicka på den gröna texten. 

 

 

• Du kommer nu bli uppmanad att Logga in eller Skapa konto för att ta dig vidare, följ instruktionen för 

det. Sedan kommer du automatiskt vidare till det tillfälle du valt. 

• Här hittar du information om provtillfället. För att anmäla dig klickar du på ”Anmäl dig här”. 

 



 

• Du måste nu leta reda på den hund du vill anmäla genom att skriva i hundens reg-/tavlic-nummer i 

sökrutan.  

• När du hittat rätt hund, klicka på knappen ”Välj och gå vidare” längre ner på sidan. 

• Har du redan anmält en hund tidigare kommer den att synas här, du kan då välja den hund du vill 

anmäla genom att klicka på den blå rutan med hundens namn. 

 

• Klicka på ”Fortsätt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du kommer nu till följande sida:  

 

• Fyll i uppgifterna och klicka på ”Bekräfta & spara anmälan”.  

• Följande uppgifter är obligatoriska: 

• Lokalklubb/Rasklubb  

• Medlemsummer  

• Klass  

 

• För att komma vidare uppmanas du nu att godkänna 

användarvillkoren. 

• Klicka på fortsätt. 

 

Din anmälan är nu mottagen och du kommer tas vidare 

till betalning. Betalning sker via bankkort. 

När du genomfört din anmälan ska den planeras av en 

administratör för att bli giltig. När detta har skett får du 

ett email med mer information rörande din start. 

 

 

 

 



 

Anmäla utländsk hund 
• För att anmäla en utlandsägd hund som ännu inte finns i SKKs register måste hunden först få ett 

registreringsnummer, mejla en bild på stamtavlan till reg@skk.se 

 

Se dina anmälningar 
Du kan hela tiden se status på din anmälan under ”DINA PROV OCH RESULTAT”. 

 

Här kan du se ett exempel på hur det kan se ut när du anmält en hund till ett prov.  

mailto:reg@skk.se


I detta fall kan man se att andra provet uppifrån fortfarande är markerat med orange ”Under 

behandling”. Det innebär att det fortfarande inte är inplanerat utan väntar på behandling av en 

administratör.

 

Du kan här även se om din anmälan är betald samt titta på bekräftelsen. 

 

Se dina hundars resultat 
• För att se resultaten från de prov du och din hund deltagit på, klicka på ”DINA PROV OCH 

RESULTAT”. 

 

 

 

 

 

 

 



För att du ska kunna se resultat från ett prov måste den vara markerad som ”Publicerad”, se pilen i 

bilden nedan: 

 

• Klicka på Visa resultat. 

På följande sida kommer du kunna se resultat samt eventuella bedömningar och även kunna ladda 

ner en PDF med resultaten. 

 

Kan jag ångra en anmälan och få tillbaka pengarna? 
Kontakta arrangören för att lämna återbud. 

Se arrangerande klubbs regler gällande återbetalning. 


