CHECKLISTA
Länsklubbsutställning

UTSTÄLLNING
Utställning i (ort)

Datum

ARRANGÖR
Länsklubb
Ansvarig kontaktpersons namn

Telefon kontaktperson

Ansvarig kontaktpersons adress

E-postadress kontaktperson

Fax kontaktperson

Resultatrapportering från länsklubbsutställningar

£

Snarast efter utställningen ska finalresultaten publiceras på länsklubbens webbplats. Från ”Katalog för PC” skrivs ”BIS/BIG webbsida” ut,
som är sparad i htm-/html-format för publicering på webben. Meddela länsklubbens webbredaktör i god tid innan utställningen att
resultaten kommer att skickas i detta format.
”BIS/BIG” webbsida kan skrivas ut i två varianter, en med plats för bilder och en utan, båda varianterna ska skickas till webbredaktören.
Även ”BIR-listor till webb” kan skrivas ut från ”Katalog för PC” för publicering på webben
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”BIS/BIG webbsida” och ”Baspoäng” ska skickas till aretshund@skk.se för poängräkning av "Årets utställningshund" och "Årets uppfödargrupp".
Resultatlistor för SM-kvalificering i Juniorhandling skickas direkt till Sveriges Hundungdoms kansli inom 8 dagar efter avslutad tävling
SKKs länsklubbar redovisar resultaten från sina utställningar i två steg:
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Resultaten registreras digitalt direkt via dataprogrammet ”Katalog för PC” senast tre veckor efter utställningen.
Tänk på att eventuella domarändringar ska vara korrigerade i ”Katalog för PC
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Pappersunderlag i form av resultatlistor, kritiker och kataloger skickas till SKKs kansli direkt efter att resultaten är registrerade

Innan du packar lådan med pappersunderlagen, tänk på:
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Resultatlistorna och kritikerna ska vara sorterade i katalognummerordning
Resultatlistorna ska vara kontrollerade och jämförda mot kritikerna
Resultatlistorna ska vara underskrivna av domare och båda ringsekreterarna
Kvalitetspris Disqualified på grund av mentalitet ska vara signerat i resultatlistan av domaren
Domarändringar ska vara korrigerade i resultatlistorna och i resultaten som skickats in via Katalog för PC
Ett exemplar av kritikerna ska skickas till berörd specialklubb. För raser utan specialklubb skickas de till SKK/Föreningskommitté

När du skickar lådan:
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Utställningsresultaten har registrerats via Katalog för PC
Bifogat:
Resultatlistor
BIS- och grupplistor
Kataloger (3 ex per dag)
Kritiker
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