
Planera & skapa prov 
 

Skapa provtillfälle 
Du som är admin för en klubb kan skapa och planera provtillfällen på SKK Start. 

• Börja med att gå till webbsidan för SKK Start genom att skriva in skkstart.se i din webbläsare 

• Klicka på ”SKAPA, PLANERA & ADMINISTRERA PROV” 

 

• Klicka på den blå knappen ”Skapa provtillfälle” 

 

https://skkstart.se/sv


• På sidan som kommer upp är de flesta uppgifter obligatoriska, annars kan du inte klicka på 

”Spara” och gå vidare. De uppgifter som inte är obligatoriska är ”Kommissarie” samt 

”Kostnad för domare”. 

• När du fyllt i samtliga uppgifter, klicka på ”Spara”. 

• Nu får du upp en sammanställning över ditt planerade prov – dubbelkolla att alla uppgifter 

stämmer. Om det är något du vill ändra, klicka på ”Admin” och sedan Inställningar enligt 

bilden nedan: 

 

  



Var hittar jag mina planerade prov som det finns anmälningar till? 
• För att hitta prov som du planerat, och som det redan kommit in anmälningar till, klicka på 

”SKAPA, PLANERA & ADMINISTRERA PROV” 

 

• Då kommer listan över era planerade prov upp. 



Var hittar jag mina planerade prov som det ännu INTE finns anmälningar till? 
• För att hitta prov som du planerat, klicka på ”KOMMANDE PROV” 

• För att hitta proven lättare kan du filtrera på klubb och klicka på ”Sök”. 



• Då kommer listan över era prov upp. 

 

Redigera informationen i ett provtillfälle 
• Leta reda på det prov du vill redigera genom att följa instruktionen för Var hittar jag mina 

planerade prov som det ännu INTE finns anmälningar till? 

• Nu kommer samtliga prov som ni planerat upp. 

• Gå in på provtillfället genom att klicka på den gröna texten. 

• Klicka på ”Admin” och ”Inställningar” enligt bilden nedan: 

 



• Du kommer nu in i provtillfällets inställningar och kan redigera de uppgifter du vill. 

Lägg till domare på ett provtillfälle 
• För att lägga till en domare till ett prov som du planerat, följ instruktionen för ”Redigera 

informationen i ett provtillfälle” 

• Scrolla ner på sidan för att hitta knappen ”Tilldela en specifik domare” 

 

• Om du klickar på knappen kommer en rullista fram, här kan du leta reda på den domare du 

vill använda för det specifika provtillfället. 



 

• För att kunna hitta rätt domare följs namnen av auktorisation (vad de kan döma för prov) 

samt klubbtillhörighet och personnummer: 

• När du hittat rätt domare, scrolla ner och klicka på ”Spara”. 

  

Namn Auktorisation  Klubb    Personnummer 



Marknadsför ett provtillfälle 
Om du vill marknadsföra eller sprida information om ett prov kan du dela en länk direkt till det 

provtillfället. För att göra det: 

• Följ instruktionen för att hitta rätt prov 

• När du är inne på provet, kopiera den webbadress du ser uppe i webbläsaren, se pilen i 

bilden nedan 

• Som du ser slutar webbadressen med samma siffror som ditt planerade prov, i detta exempel 

#370 

Marknadsför alla klubbens planerade provtillfällen 
• Gå till SKK Start 

• Klicka på ”KOMMANDE PROV” 

•  

•  

•  

•  

•  

•  



• Filtrera proven på den klubb du vill (1.) 

• Vill du bara filtrera på kommande prov kan du också fylla i dagens datum (2.) 

• Kopiera den webbadress du ser uppe i webbläsaren, se pilen i bilden (3.) 

 

Publicering av protokoll 
När domaren dömt hundarna i ett provtillfälle sker följande: 

• Om kollegium finns för provtillfället måste de kontrollera protokollet innan det blir 

publicerat. Följ då instruktionen för SKK Start Instruktion - Kollegium MPW  

• Om det INTE finns ett kollegium publiceras protokollet direkt när domaren tryckt på 

”SKICKA TILL SKK START”. 

1. 

2. 

3. 

SKK%20Start%20Instruktion%20-%20Kollegium%20MPW


Lista över anmälningar 
För att ladda ner en lista över anmälningar till ett prov: 

• Leta reda på provtillfället under ”SKAPA, PLANERA & ADMINISTRERA PROV” 

• Klicka på provtillfällets nummer, se pilen i bilden nedan: 

 

• Klicka på rubriken ”Anmälda”: 

• Längst ner på sidan finns två knappar ”Ladda ner PDF” och ”Ladda ner anmälningar”: 

 

• Klicka på ”Ladda ner anmälningar” för att ladda ner en excel-lista över anmälningarna 



 

Reserver 
I SKK Start finns möjlighet att direkt välja ut vilka deltagare som ska hamna som reserver. 

• Leta reda på provet under SKAPA, PLANERA & ADMINISTRERA PROV” 



• Klicka på provtillfällets nummer, se pilen i bilden nedan: 

• Hundarna får #nummer i den ordning de anmäls, på detta tillfälle anmäldes alltså hund #700 

först och #705 sist. På det sättet är det lätt att se vilken hund som man bör sätta som reserv 

om man går efter ”först till kvarn”-principen. 

• För att lägga #705 som reserv, klicka på ”Snabbredigera”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Bocka för rutan för ”Ändra till reserv”, se pil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Klicka på ”Save”. 

• Nu hamnar hunden under rubriken ”Reserver”: 



 


