
Til alle prøvearrangører 
 
Fra 1. januar 2012 må alle prøvearrangører registrere resultater fra avholdte prøver, slik at disse 
kommer inn på DogWeb. 
Norsk Kennel Klub lagde i oktober 2007 system for registrering av resultater. Også prøvekategorier 
som pr i dag ikke registreres i DWA,  
skal bruke dette systemet. 
 
Registrering av prøveresultater gjøres på to måter: 
 

1. Ved bruk av resultatregistrering 
 
Resultatregistreringen er et generelt system for registrering av prøveresultater hvor du kan registrere 
premiegrad, tilleggspremier som CERT, HP, CACIT, du kan registrere en premiefritekst som Beste 
hund osv, 
plassering på prøven/klassen og evt. inntil 3 poengfelt og en totalsum. 
 
 
Følgende prøvetyper kan benytte resultatregistreringen når prøvesesongen begynner: 
Freestyle og Heelwork to music  
Jaktprøve for retrievere (Ikke praktisk jaktprøve) 
Anleggsprøve blodspor  
Elgsporprøve 
Blodsporprøve – ordinær/samlet  
Blodsporprøve – bevegelig 
Fersksporprøve - ordinær/samlet  
Fersksporprøve – bevegelig  
Bruksprøve for Schweisshunder  
Jaktanleggsprøve for spanielrasene - bevegelig  
Jaktanleggsprøve for spanielrasene  
Apportprøve for spanielrasene  
Jaktprøve for spanielrasene  
Apportprøve for spanielrasene - bevegelig  
Kåringsprøve  
Hiprøve  
Hiprøve bevegelig  
Drevprøve for bassets - ordinær/samlet  
Drevprøve for bassets – bevegelig  
Drevprøve for Alpinsk Dachsbracke 
Sporprøve for blodhund 
Trekkhundprøver for polare raser  
Vannprøve for newfoundlandshund  
Lure-coursing for mynder 

RIK- brukshundsprøve: Arrangører skal ikke registrere resultater. Dette gjøres av NKKs 
administrasjon. 

 
Disse får sitt eget program for registrering av resultater, når dette er klart: 
Karaktertest  
Funksjonsanalyse  
Mentalbeskrivelse hund(MH) 
For å registrere resultater så går du inn på www.nkk.no 
• Elektroniske tjenester 
• Klubbadministrasjon – inn på linken Klubbadministrasjon 
• Logg deg på med klubb ID og passord.( Alle klubber er tildelt en KlubbID og et passord og disse må 
benyttes for å logge  
inn på klubbadministrasjonen.) 
• Gå inn på vedlikehold av prøver. 
• Link til resultatregistrering finner du til høyre på raden der hvor prøveinfo ligger.(res.reg). 
 

http://www.nkk.no/


 
2. Ved å bruke DWA (Dog Web Arra prøvesystemet) 
 

Gjelder for arrangører av prøver for elg- fugl- drev (dachs)- hare- halsende fuglehund - og 
brukshundprøver. 
 
For å registrere resultater så går du inn på www.nkk.no 
• Elektroniske tjenester 
• Klubbadministrasjon – inn på linken Klubbadministrasjon 
• Logg deg på med klubb ID og passord.( Alle klubber er tildelt en Klubb ID og et passord og disse må 
benyttes for å logge  
inn på klubbadministrasjonen.) 
• Gå inn på vedlikehold av prøver og hent opp prøven du skal avholde. Legg inn et passord i kolonnen 
”passord for arra”. 
• Du logger deg på i DWA (dogweb arra prøve) ved å bruke ref. nr på prøven og dette passordet. 
Hvor finner man brukerveiledningene? 
For å finne veiledning om hvordan du registrerer resultatene, gå inn på www.nkk.no 
• Elektroniske tjenester 
• For arrangører 
• Informasjon til prøvearrangør. 
Der finner man veiledninger for DogWeb- Arra og resultatregistrering. 
Etter arrangementet: 
Etter arrangementet skal klubben registrere resultater innen 4 uker etter avholdt prøve. Arrangører 
som ikke registrer resultatene, vil bli fakturert med kr 10 pr startende hund + fakturagebyr (jf. Avtalen 
om bruk av DogWeb-Arra for prøver). 
Mange takk for klubbens bidrag til at resultatene registreres og gjøres tilgjengelig til glede for 
alle våre felles medlemmer! 

 

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/

