
 
 

                                                                                                                                                                    

1 

Gode råd til udstillingens administrator - vigtig information 
 

Administrators opgaver inden udstillingen 
 
Kontaktinfo til administrator 
Hvis administrator ikke befinder sig på udstillingen, så skal det være muligt for ringpersonalet at 
kontakte vedkommende. 
Derfor bedes I sørge for at give ringpersonalet oplysning om administrators navn og telefonnum-
mer, og administrator skal naturligvis være til at træffe.  
 
Udstyr til ringsekretæren 
Der skal være en computer tilsluttet strøm på udstillingen eller med et batteri med rigelig kapaci-
tet til dagen. Et godt tip er at medbringe en opladet ”power bank”, så man er sikker på, at man al-
tid har adgang til strøm. 
Husk at sørge for, at computeren er opdateret, så den ikke går i gang med at hente opdateringer, 
når udstillingen starter. 
DKK anbefaler, at I benytter Google Chrome som browser. 
Husk også at sikre, at indstillinger for sprog/stavekontrol/autokorrektur svarer til det sprog, der 
skrives i kritikken. Dette reguleres i Google Chrome under Settings/Indstillinger > Advanced/Avan-
ceret > Language/Sprog. 
 
Internetadgang 
Det er nødvendigt, at computeren har internetadgang på udstillingen. 
 
Link 
Linket til kritikprogrammet er: 
http://www.hundeweb.dk/kritik   
Det er desværre IKKE en god idé at oprette en genvej til dette på computeren, fordi den oftest hu-
sker gamle passwords. 
 
Adgang til kritikprogrammet 
Husk altid at udlevere UdstillingsID (sekscifret nr. fra hundeweb.dk) og password til ringsekretæ-
ren. (Password oprettes enten i ansøgningen eller i udstillingssystemet (ARRA) under ”Administrer 
udstillinger og priser”).  
 
Aspirant 
Hvis der er aspirant i ringen, skal I også huske at oprette denne i udstillingssystemet (ARRA) under 
”Før udstillingen” > ”Vedligehold racer, dommere og aspiranter” > ”Aspirant administration”. 
Alt om administration af aspiranttjenester er beskrevet i brugervejledningen til Udstillingssyste-
met, afsnit 16 på side 28-35. 
 
Aspirantlink 
Linket til kritikprogrammet for aspiranttjenester er: 
https://www.hundeweb.dk/aspirant  
 
  

http://www.hundeweb.dk/kritik
https://www.hundeweb.dk/aspirant
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Eksempel på info til ringpersonalet 
Adgangskode til computeren =  
UdstillingsID =  
Password til ringen = 
Evt. aspirantpassword til aspirant/aspirantens sekretær =  
Kontaktinfo til administrator = 
 
Dommeradministration 
Hvis du har været inde i ”Vedligehold racer, dommere og aspiranter” > ”Dommeradministration” i 
udstillingssystemet (ARRA), er det vigtigt, at du bagefter går ind i ”Før udstillingen” > ”Katalog og 
udskrifter” > og klikker på ”Klikk her for at opdatere dommere i katalog”. Ellers vil kritikprogram-
met komme frem med fejl. 
 
Onlinekatalog 
Husk at vælge, om der skal vises onlinekatalog for udstillingen på hundeweb.dk. Dette gøres på 
ansøgningen i hundeweb.dk. 
 
Husk at benytte brugervejledningerne!  
Det er en rigtig god idé at læse/benytte brugervejledningerne til henholdsvis udstillingssystemet 
(ARRA) og kritiksystemet. 
Det er en kæmpe hjælp, både for administrator og for ringpersonalet, hvis disse brugervejlednin-
ger medbringes i papirudgave på udstillingerne, så de kan benyttes til opslag, hvis der er noget, 
man ikke kan huske. 
 
Brugervejledningerne ligger her: 
Gå ind på forsiden af hundeweb.dk og scroll ned i bunden. 
Vælg ”Klub systemer”, som ligger i midten under Genveje. 
Så kommer du ind på en side med informationer til specialklubber og kredse. Her finder du de for-
skellige brugervejledninger, og herfra er det også muligt at logge på klubsystemet. 
 
 
 

Husk dette, når udstillingen er ved at være forbi  
 
Sørg altid for at afslutte ringen korrekt i kritikprogrammet. 
 
Vi oplever jævnligt, at en klub ikke har afsluttet ringen korrekt.  
Har man åbnet en ring inden udstillingen for at se, om alt ser fint ud, så er det afgørende, at ringen 
afsluttes korrekt på samme computer.  
 
Når alle racer i ringen er færdigbedømt, skal ringen afsluttes korrekt. 
Afslutningen er vigtig, da programmet sikrer, at alle data er sendt til DKK’s system. 
 
Der kan være problemer med at afslutte korrekt, hvis computeren har mistet forbindelsen til Ud-
stillingssystemet (ARRA). I så fald er det vigtigt at tjekke, om alle data er afleveret, dvs. om der står 
”0” i det runde felt øverst. Står der alt andet end ”0”, må ringen ikke afsluttes.  
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Kan man ikke få tallet ned på ”0”, må man kontakte DKK så hurtigt som muligt (oftest den kom-
mende hverdag) uden at afslutte ringen (heller ikke i udstillingssystemet/ARRA). 
Står der ”0”, er det altid vigtigt at få afsluttet ringen korrekt i kritikprogrammet.  
Først når dette sker, genereres der PDF-kritikker. 
 
Der findes en mulighed i udstillingssystemet (ARRA) til at frakoble en ring. Denne mulighed må dog 
KUN benyttes, hvis man er fuldstændig sikker på, at samtlige resultater er overført, og der ER ge-
nereret PDF. 
 
Prøver man at benytte denne mulighed, vil der komme denne advarsel: 
”Ringen skal afsluttes korrekt i kritikprogrammet – ellers bliver der ikke lavet PDF kritikker til hun-
dene.  
Åben den pågældende PC/Tablet igen og afslut ringen korrekt.  
Ønsker du fortsat at Frakoble enheden? ” 
 
Opdateret 17. juli 2019 (JENI) 


