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Denne quickguide er udarbejdet for Schæferhundeklubben for Danmark, til hjælp til dens medlemmer og
for at skabe klarhed om hvordan man opretter sig som bruger, hvordan man tilmelder sig et
arrangement og hvordan man opretter et arrangement.
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Hvad er Caniva
Caniva er et gratis tilmeldings- og resultat system udviklet af folkene bag working-dog.eu.
Du kan benytte Caniva til såvel at tilmelde dig til arrangementer som prøver, udstillinger og kurser som til at
oprette dine og kredsens egne arrangementer.

Adgang til Caniva
Gå ind på schaeferhundeklubben.caniva.com

Ændre sprog
Oppe i højre hjørne ændres sproget til dansk.

Login
Tryk på login

Du kommer nu til login siden, Caniva er et gratis tilmeldings- og resultat system udviklet af folkene bag
Working-dog. For at benytte dette skal du logge ind med din Working-dog.eu konto. Har du ikke allerede en
konto hos Working-dog.eu kan du gratis oprette dig ved at følge linket på login siden. Eller du kan gå ind på
www.working-dog.eu og oprette dig direkte. Hvis du allerede er oprettet som bruger logger du ind ved at
indtaste din e-mail adresse og password og trykker login.

Oprettelse af bruger
Når du trykker på linket eller selv går ind på www.working-dog.eu kan du fra forsiden oprette dig som
bruger, enten via din Facebook konto eller via din E-mailadresse.

Når du er oprettet som bruger, skal du tilbage til loginsiden på Caniva. Her skal du nu benytte din Emailadresse og dit password til at logge ind.

Du er nu logget ind og klar til at begynde at benytte Caniva

Min hund på Working-dog.eu
Oprettelse af hund
Hvis du opretter din hund på working-dog.eu én gang, er den klar, med de rigtige data, næste gang du skal
tilmelde den til et arrangement.
Tryk på Hunde -> Tilføj hund
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Full dog name – Her indtastes hundens stambogsnavn
Nickname – Her kan hundens kaldenavn indtastes
Køn – Her vælges ”Han” eller ”Tæve”
Fødselsdag – Her indtastes hundens fødselsdag
Dødsdag – Her kan hundens dødsdag indtastes
Størrelse – Her kan hundens højde indtastes
Vægt – Her kan hundens vægt indtastes
Chipnummer – Her indtastes hundens chipnummer
Breede in – Her vælges FCI
Race – Her vælges Langstockhaar eller Stockhaar (Schæferhund)
Forbund – Her vælges i hvilket forbund hunden er registreret f.eks. DKK
Ex. Forkortelse – Ved DKK registreret hund skrives DK her
Nr. – Ved DKK registreret hund skrives hundes reg. nr her (kun tal)
Avlskåring – Her vælges om hunden er kåret
Resultat – Her kan evt. resultater indtastes
Skue resultat – Her kan evt. skue resultater indtastes (F, SG, G osv.)
Uddannelsesbetegnelse – Her vælges hundens uddannelses niveau (FP, IPO1, SPH1 osv.)
Sundhedsresultater – Her kan HD og AD status indtastes

Hvis den person der er logget ind på working-dog.eu er ejer sættes flueben i ”Jer er ejer” ellers indtastes
ejerens navn under ”Navn”

Hundens far og mor indtastes
Når alle nødvendige felter er udfyldt trykkes på ”send”

Når data er blevet afsendt skal de forbi en moderator hos working-dog.eu hvor efter de bliver frigivet. Når
de er frigivet er hunden klar til brug i forbindelse med schaeferhundeklubben.caniva.com

Tilmelding til arrangement
Finde et arrangement
Der er flere måder at finde et arrangement på. Du kan modtage et direkte link, eller selv finde
arrangementet via schaeferhundeklubben.caniva.com

Hvis du benytter schaeferhundeklubben.caniva.com er der flere måder at søge dig frem til arrangementet
på. Benyt topbjælken til at vælge typen af arrangement og sidemenuen til at søge.

Tilmelde til et arrangement
Når du har fundet det arrangement du ønsker at tilmelde til, trykkes der på ”Tilmeld hund”

Du skal nu udfylde felterne

Første vælger du hvilken prøve du ønsker at stille i
Når felterne er udfyldt trykkes der på ”Næste”

Så udfyldes hvilken hund der ønskes tilmeldt til arrangementet. Hvis hunden allerede er oprettet på
working-dog.eu vil den komme frem i listen når du begynder at skrive navnet. Hvis hunde ikke er oprettet
skal du udfylde felterne. Vi anbefaler at hunde og ejere oprettes på working-dog.eu, på denne måde er dine
og hundens data altid klar når du skal tilmelde til et arrangement.
Alle felter i formularen mærkeret med * skal udfyldes. Hvis din hund mangler f.eks. en HD eller AD status
sætter du bare et ”-”
Når felterne er udfyldt trykkes der på ”Næste”

Så udfyldes data på hundefører, som standart udfyldes her med dine informationer fra working-dog.eu. Du
skal altså kun udfylde evt. tomme felter markeret med *.
Hvis der er data du ikke ønsker at oplyse sætter du bare et ”-”
Når felterne er udfyldt trykkes der på ”Næste”

Så krydses der af, at man er indforstået med de retningslinjer der er opstillet for arrangementet.
Når felterne er udfyldt trykkes der på ”Næste”

Her kan uploades forskellige former for dokumenter f.eks. kopi af stamtavle, bevis for DNA osv. – Dette er
kun nødvendigt hvis arrangøren stiller krav om dette. F.eks. til avlskåring
1. Tryk på ”Søg fil…”
2. Navigerer til det dokument du ønsker at uploade
3. Tryk på ”Upload”
Til sidst trykkes ”Gem”

Der spørges nu om du ønsker at tilmelde flere hunde. Vælg nej hvis dette ikke er tilfældet.

Du er nu tilmeldt arrangementet.

Oprettelse af arrangement
Tilføj arrangement
Tryk op ”Tilføj arrangement”

Arrangementsdata
Alle felter i formularen mærkeret med * skal udfyldes. De resterende er ikke nødvendige, men det
anbefales at så mange felter som muligt udfyldes.























Klub – Her indtastes SHKD (forkortelse for SchæferHundeKlubben for Danmark)
Arrangement – Her indtastes det navn arrangementet skal have samt kreds navn
Kategori – Her vælges hvilken type arrangement der skal oprettes (Brugsprøve(IPO), Skue osv.)
National opdr. organisation – Her vælges DKK
Kreds – Her vælges afholdene kreds
Dato – Her indtastet den dato arrangementet starter og slutter
Tilmeldingsstart – Her indtastes den dato tilmeldingen åbner
Sidste frist – Her indtastes den dato tilmeldingen lukker
Max. deltager antal – Her indtastes max antal deltager
Racer – Her vælges de racer der skal kunne deltage i arrangementet
Vej nr. – Her indtastes pladsens adresse
Postnummer – Her indtastes pladsens postnummer
By – Her indtastes den by pladsen ligger i
Land – Her vælges Danmark
E-mail – Her indtastes kredsens E-mailadresse
Telefon – Her indtastes kredsens telefonnummer
Hjemmeside – Her indtastes hjemmeside for arrangementet eller evt. kredsen.
Antal dommere – Her indtastes hvor mange dommere der er til arrangementet
Deltager info – Her indtastes info til deltagerne
Indsæt billede – Her kan uploades et forsidebillede til arrangementet
Vedhæft dokumenter – Her kan uploades dokumenter ang. arrangementet

Når felterne er udfyldt trykkes der på ”Næste”

Vælg prøveart
Du skal nu sætte flueben ud for de prøver, skuer eller kurser du ønsker deltagerne skal kunne tilmelde sig.
Mangler der en prøve eller en klasse kan du selv oprette den i de tomme felt.

Når du har fortaget dine valg trykkes der på ”Næste”

Tilmeldingsgebyr
Denne funktion er indtil videre ikke muligt at anvende i Danmark
Kontroller at der er valgt ”Nej” alle steder.

Når du har fortaget dine valg trykkes der på ”Næste”

Tilmeldingssted / Kontaktperson
Her skal du indtaste data på henholdsvis Prøveleder / tilmeldingssted / skueleder / kredsformand og på
kredsens kontaktperson. De felter markeret med * skal udfyldes, de andre er valgfrie. Hvis Personen er
oprette som bruger i Working-dog.eu kan denne vælges fra listen.
Du kan tilføje flere personer ved at trykke på ”Tilføj +” og fjerne evt. overskydende ved at trykke på ”-” ud
for deres billede

Når du har fortaget dine valg trykkes der på ”Næste”

Indstillinger
Her skal du vælge hvilket data der er nødvendige at udfylde for at kunne tilmelde til arrangementet, lige
som der kan vælges hvilket moduler der ønskes benyttet eks. katalognummer, startnummer, tidsplan
resultater osv.

Når du har fortaget dine valg trykkes der på ”Gem”
Dit arrangement er nu klart til brug. Du kan finde det under ”Mine arrangementer”

Redigere og eksportere arrangement
Hvis du går ind på arrangementet, kan du som ejer nu rediger i arrangementet. Eks. for at tilføje en
dommer og figurant eller ændre tidspunktet. Lige som du kan ekspoterer startnummer osv.

Administrere brugerroller
Du kan giver flere bruger rettigheder til dit arrangement.
Tryk på Redigere -> Administrere brugerroller

Skriv navnet på en bruger du ønsker skal have en rolle i dit arrangement i søgefeltet øverst i venstre hjørne.

Sæt flueben udfor de roller personen skal have og tryk på ”Gem”

Tildele katalog nummer
Når tilmeldingen er slut, skal deltagerne tildeles et katalog nummer.
Tryk på Redigere -> Tildel katalog nummer -> ”Den type arrangement du opretter” (Brugsprøve (IPO), Skue,
osv.)

Her er det mulig at tildele deltagerne et katalog nummer. Det er helt frit hvilket nummer og i hvilken orden
katalognumrene tildeles.

Når alle deltagerne har fået tildelt et katalognummer trykkes på ”gem”
Oprette en tidsplan
Når alle deltager har fået tildelt et katalognummer kan der oprettes en tidsplan.

Tryk på Redigere -> Opret tidsplan ->”Den type arrangement du opretter” (Brugsprøve (IPO), Skue, osv.)

Her er det muligt at oprette en tidsplan.

Eks. for brugsprøve (IPO):


Prøve tidspunkt: per starterpar i afd. B - Her indtastes det antal minutter der afsættes til hvert
startpar i gruppe B









Min. per starterpar i afd. C - Her indtastes det antal minutter der afsættes til hver enkel i gruppe C
Gruppe afd. B og C: Deltager per gruppe - Her indtastes hvor mange deltager der er i hver gruppe
Grupper per dag - Her indtastes hvor mange grupper der ønskes afviklet på dagen.
Starttidspunkt - Her indtastes hvad tid der ønskes at starte.
Dette udfyldes for hver dag arrangementet løber over.
Kat.Nr. - Her indtastes katalognummeret for deltagernes lodtrækning.
Det er mulig manuelt at ændre på de forslået tider, ved at klikke i ruden med tiden og skrive en ny
tid. Dette benyttes bla. ved løbske tæver.

OBS – I Canivas tidsplaner starter lodtrænings nummer 1 altid med B og C første dag.

Når tidsplanen er færdig trykkes på ”gem”
Tilføje resultater
Når der er oprettet en tidsplan er det muligt at tildele resultater. Dette kan med fordel gøres live, under
konkurrencen eller prøve forløbet.
Tryk på Redigere -> Tilføj resultater -> ”Det prøvetrin du ønsker at tildele et resultat i” (IPO1, SPH1,
Babyklasse osv.)

Her tildeles det opnået resultat. ”Rang”, ”Total” og ”Note” tildeles automatisk men kan ændres manuelt.
Dette benyttes bla. ved diskvalifikation.

Når resultatlisten er opdateret trykkes på ”gem alle”
OBS – Man bør altid genindlæse siden før man indtaster nye resultater, for at sikre at andres ændringer ikke
overskrives med tomme felter. – Dette er i sær vigtigt hvis man har flere der opdatere resultaterne.

