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Start 
Gå inn på http://www.katteutstilling.no 

For å opprette ny utstilling, må du ha brukernavn og passord. Hvis du ikke har 

brukernavn og passord, klikk på ”ny bruker” oppe til venstre. Fyll ut skjemaet som 

kommer opp og send. Du vil da få tildelt brukernavn og passord, og du vil få dette på 

epost. Det kan ta litt tid, da dette er en manuell operasjon. Vær tålmodig  

Noen e-postleverandører legger system genererte e-poster i søppelmappen, sjekk 

den også.  

Brukernavn og passord er det samme som når du melder på, men du må ha tilgang 

som klubbadmin, funksjonær eller assistent og vil få tilgang til din klubbs utstilling 

med disse admin. nivåer. Klubbene kan administre dette selv av de som har 

klubbadmin, men bare innenfor egen klubb og egnemedlemmer. Hvis noen utenfor 

klubben skal arbeide på utstillingen og trenger tilgang til systemet, så kontakt 

systemadministrator.  

 

Du har fått brukernavn og passord 

Gå inn på http://www.katteutstilling.com igjen. Du ser nå menyen til venstre. Gjør deg 

kjent med den! Se hva som ligger under hver eneste menyknapp.  

 

 

Opprette utstilling 

Under Klubbadministrasjon finner du disse valgene: 

  
 

Brukeradministrasjon 

Utstillingssteder 

  
 

Utstillinger  

  
 

Opprett utstilling 

  
 

Godkjenn påmeldinger  

  
 

Godkjenn opplysninger  

  
 

Katter 

  
 

Utstillere  

  
 

Klubber  

  
 

Priser 

  
 

FIFes dommerliste  

  
 

Legg til dommere  

  
 

Utstillingsklasser  

  
 

Utstillerkort 
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Begynn med Utstillingssteder   

Det ligger allerede noen steder der, hvis disse er inaktive tilhører de andre klubber.  

Klikk på Nytt utstillngssted og fyll ut for din utstilling. 

Klikk på Sett inn. 

 

Neste trinn er Opprett utstilling 

Følg skjemaet og fyll ut. Du ser nå at under nedtrekksmenyen «Velg utstillingssted», 

ligger nå det du la inn under Utstillingssteder – klart til å velges. (se bort fra at det 

står Postnummer som ledetekst ) 

Overskrift = NORAK, TERAK osv. 

Beskrivelse – her kan du f eks skrive oktober, jubileum, eller hva som helst. 

Startdato og sluttdato – dato lørdag og søndag (vanligvis) 

Påmeldingsfrist – siste dato for påmelding 

Antall påmeldte pr dato – Husk at det er et tall for hver dag, adskilt med komma.  

Dette er maks anntall katter på utstillingen.  Her bør du sette et høyt tall, for hvis du f 

eks setter 150, lukkes utstillingen nå det har kommet 150 påmeldte katter, uavhengig 

av hvilken dato som står som påmeldingsfrist. 

Alle dager – ved ordinær 2 cert utstilling over en helg, 2 dager skal det ikke krysses 

av her. Kun når det arrangeres 1 dags utstilling i løpet av helgen. (eks. SWS, WWS) 

Klikk på Sett inn 

Vær oppmerksom på at nå er utstillingen online og kan ta i mot påmeldinger. 

Derfor kan det være lurt og legge inn Priser, Dommere og lage Utstillerkort 

først. 

 

 

Priser 

Her kan du legge inn påmeldingsavgift for katt nr 1 og katt nr 2, kull etc. Klikk på Se 

priser og legg inn egne priser.  Husk å legge inn hvilken utstilling det gjelder. 

Funksjonen er ikke knyttet til betalingsinformasjon fra banken, så du må manuelt 

krysse av for betalt for hver enkelt katt. Da ser du etter hvert om det har kommet inn 

betaling for samtlige katalogførte katter. Selve avstemmingen kan også gjøres 

manuelt, f eks i et Excel-ark.  

Du kan legge inn to forskjellige priser for påmelding av katter. F eks hvis pris for 

første katt skal inkludere katalog. Eller hvis det gis rabatt for katt nr 2,3 osv. 

Hvis du ikke gjør noe med prisene, så ligger det inne default priser og da vil disse 

gjelde. Husk å velge rett utstilling. 

Husk å legge inn pris for katt 1 og 2, også i ekstraklassene, selv om det er samme 

pris. 
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Administrere utstilling 

Nå har du opprettet utstillingen og kan legge inn inviterte dommere, lage utstillerkort 

mm. 

 

Inviterte dommere 

Her velger du dommerne fra listen i nedtrekksmenyen øverst på siden, og klikker på 

«Tilføy»  Dommere kan også fjernes fra dommerlisten her.  Skulle det være at du ikke 

finner en dommer på listen, må du tilbake til Legg til dommere,  eller åpne         

FIFes dommerliste og velge «ny dommer», det står helt nederst under alle 

dommerene som ligger inne allerede. Vær da nøye med å legge inn de rette 

opplysninger, slik det står på FIFes dommeroversikt. 

 

Utstillerkort – se eksempel på eget ark (Vedlegg 1) 

Utstillerkort må lages ferdig tidlig i prosessen, da det sendes ut automatisk straks en 

påmelding er godkjent. Det er et felt som heter Test. Her kan du sette inn din egen 

epostadresse, så får du mail som viser hvordan det du har skrevet ser ut. 

 

Utstillerkortet kodes med HTML-koder (se http://www.w3schools.com/tags/ ) 

<br> (break, linjeskift) 

<b> (bold, fet skrift) 

<i> (italic, kursiv) 

<font> (font, angir skrifttype, farve, størrelse) 

<h1> (Header 1, største overskrift) 

<h2> (Header 2, Nest største overskrift) 

<h3> (Header 3, Tredjer største overskrif ) osv. 

Det er en liten boks under skjemaet som heter Aktiver. Når du er helt ferdig med 

teksten og er fornøyd, må denne boksen krysses av, ellers går det ingen mail til 

utstillerne. 

 

Epost 

Mange eposter går automatisk fra programmet. 

Epost går til utstiller om at påmelding er mottatt, og at vedkommendes klubb må 

godkjenne før påmeldingen er gyldig. 

Epost går til utstillers klubb hvor det bes om at opplysningene bekreftes. Disse 

epostene er systemgenererte, og teksten er på norsk.  Dersom du får påmeldinger fra 

utenfor Norge/Sverige/Danmark, kan det være smart å sende en egen epost til den 

klubben det gjelder – på engelsk. Epostadresser til klubbene finner du under Klubber 

i menyen. 

Epost går fra programmet til arrangørklubbs epostkonto om at klubbene har 

bekreftet opplysningene. 

Vær obs.  En del epostlesere (gmail og lignende) sender systemgenererte  

eposter i SPAM boksen  

Påmeldinger 

http://www.katteutstilling.com/Staff/DommerTilUdstilling.aspx
http://www.katteutstilling.com/Staff/InsertDommer.aspx
http://www.katteutstilling.com/Staff/Dommere.aspx
http://www.katteutstilling.com/Admins/Formular.aspx
http://www.w3schools.com/tags/


NB! Hver enkelt klubb må bestemme hvilken epostadresse som skal gjelde for 

utstillingen. Det kan være lurt å ha en egen epostadresse, f eks KlubbShow@ xxxx.xxx 

eller lignende, så kommer alt på et sted. Denne epostadressen skal også settes inn i 

skjemaet for utstillerkort. 

Nå er det klart til å ta i mot påmeldinger (noen er der kanskje allerede). 

Se på Godkjenn opplysninger. Det er her alle påmeldinger vises første gang. 

Sjekk om det har kommet noen bekreftelser fra klubber (på epost) Har det kommet 

noe, går du til Godkjenn påmeldinger, der skal de påmeldingene som klubber har 

bekreftet ligge. 

Disse påmeldingene er nå klare for din godkjenning. Klikk på Velg foran en av 

påmeldingene. Da kommer det opp et slikt bilde 

NB - Noen klubber bekrefter rett og slett ved å sende en manuell mail. Da må du selv 

godkjenne opplysninger for de utstillere det gjelder. 

Utstiller  

Brukernavn  Blank 

Navn:  blank 

Adresse:  blank 
 blank 
 Norge 

E-post:  blank 

Telefon:  blank 

Mobiltlf.:  blank 

Klubb:  (NO)Østfoldkatten - ØSTFO  
 

 

gfgfgf 

Utstillingsklasse: UNGDYR 7-10 MND. (Kl. 11) 

Dager: 13-09-2014 
  

Katalognr.:   

Stamboknr.:  xxxx 

Kattens navn:  vvvvvvvv 

Født:  15.11.2013 

Rase:  Bengal 

Kjønn:  Hunn 

EMS kode:  BEN n 24 33 

Farge:  snow spotted  

Mor:  fgff 

Mor EMS:  BEN n 24 33 

Far:  ytytyt 

Far EMS:  BEN n 24 

Oppdretter:  Peder Ås 

Merknad   

 
Godkjent Avis 

1 2 

 

 

 

(Vi har fjernet person og katteopplysninger i dette eksemplet.) 

Se lengst ned under Godkjent Avvis. Der står det noen tall, og det vil si at denne 

utstilleren har meldt på flere katter en dag eller begge dager, vil det komme opp 

antallet her. 

Nå klikker du på Godkjent, og et av tallene forsvinner, klikk en gang til, og begge 

kattene er godkjent. 

Står det ingen tall under Godkjent Avvis, er det bare en katt, og da klikker du bare 

en gang på Godkjent. 

For hver gang du klikker, tar det litt tid før serveren oppdaterer. Vent med neste 

klikk til du får opp nytt bilde. 

http://www.katteutstilling.com/Approver/BekraftMedlemskab.aspx
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Når du har godkjent rett antall katter, kommer det en melding med rødt skrift som 

sier at denne utstillers katter er godkjent. 

 

Påmeldte katter 

Etter hvert som du godkjenner påmeldingen, flyttes kattene opp til Påmeldte katter, 

og her blir de liggende resten av tiden. 

 

Avmeldinger 

Det er en avkryssingsboks for avmeldinger for hver påmeldte katt. Det er også et felt 

for dato. Her kan du se om katten er avmeldt før eller etter påmeldingsfristen, noe 

som er viktig ved eventuell tilbakebetaling av utstillingsavgift. 

 

Merknader 

Under Påmeldte katter helt til høyre i skjemaet, er det et felt for merknader. Her har 

utstillere skrevet f eks at katten skal sitte sammen med en annen katt, eller 

dommerønske, eller at de gjerne vil ha bur ved siden av en annen utstiller.  

 

Endringer underveis 

Klikk på Velg foran en av kattene og se hvilke parametre du kan endre for hver enkelt 

katt. Det er noe, men ikke alt. 

Katter ligger under Klubbadministrasjon. Her ligger samtlige påmeldte katter, og 

her kan du endre det meste, hvis det skulle bli nødvendig. Denne siden kan være noe 

treg og tung å jobbe med, da alle katter i systemet ligger her, så ha tålmodighet!  

 

Stenge for påmeldinger 

Hvis utstillingen blir fullbooket før fristen kan du lukke påmelding ved å endre dato 

tilbake på påmeldingsfristen eller gå ned på antallet som er øvre grense. Dette gjøres 

i Utstillinger, rediger, endre påmeldingsfrist eller angi et lavere tall Antall påmeldte 

 

Katalognummer 

Under Påmeldte katter, på den grønne menylinjen finner du Katalognummer. Når 

du har et større antall påmeldinger, kan du tildele katalognummer (det står med 

grønn skrift over den grønne linjen).  Hvis du så sorterer etter katalognummer, vil 

alltid de nyeste påmeldingen komme på toppen, og det er enkelt å følge med på 

påmeldingene. 

 

Dommerfordeling 

Dette gjøres i programmet, og det er ganske enkelt. Hvis du tildeler katalognummer 

før dommerfordelingen, vil du få opp kattene dobbelt i katalogen for de som er 

påmeldt begge dager. Prøv deg frem, alt kan fjernes igjen! Du ser i nedtrekks listen 

hvilke valg du har for å plukke katter. Et tips er å starte med gruppekattene før du 

forsetter.   

http://www.katteutstilling.com/Staff/TilmeldteKatte.aspx
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Katalogen 

Se under Utskrift. Der finner du to versjoner av katalogen. Den ene er direkte utskrift 

fra programmet. (Ikke redigerbar)Når du har noen påmeldte katter og har tildelt 

katalognummer, kan du se på utskriften hvordan den ser ut. Alt som skal være med 

står der, men det er ikke satt opp slik vi er vant med fra CatSys. 

Den andre versjonen er en rtf-fil, som kan redigeres i Word eller et annet passende 

program, f eks Publisher. Da kan du få katalogen akkurat slik du vil ha den, men det 

er en liten jobb – i hvert fall første gang du gjør det. Prøv deg frem i god tid! 

Nasjonale klasser som kull, avl, oppdrett får regulære katalognummer i programmet. I 

katalogen kan du erstatte disse numrene med K1(123), K2(322) osv (altså katalognr i 

parentes), da buravgiften til NRR beregnes etter katalognummer. Da blir det lettere å 

ikke telle med disse numrene.  

Klassene Avl og oppdrett registreres med «utenfor bedømmelse» 

 

 

Bedømmelsessedler (detaljer om utskrifter – se Vedlegg 2) 

Bedømmelsessedlene er nå i A4-format, men er ellers like de vi er vant med. De 

kommer fortsatt med gjennomslag og i løpende bane, slik at de skal skrives ut på 

matriseskriver. Klubben må teste i god tid før utstillingen at utskriftene blir riktige. 

Det kan være at marger må justeres for at det skal passe til akkurat din matriseskriver. 

Marger justers i Filmenyen, utskriftsformat. La alle topp og bunntekster stå tomme. 

 

 

Dommerlister 

Disse skrives ut fra programmet. Det er ett ark pr kategori pr dommer. De er laget slik 

at dommeren kan notere BIV og NOM i tabellen på listen, og det går helt fint å bare 

bruke dette.  

Her må du teste utskriftene. Alle skrivere skriver ikke ut likt. Noen skrivere gir mere 

luft og større skrift enn andre. Noen foretrekker å skrive ut i liggende format for å få 

bedre plass for dommeren til å notere. Du kan zoome siden opp for å fylle arket. 

Et alternativ kan være å bruke NRRs nomineringsskjema i tillegg (du finner det på 

NRRs sider under Skjema).  

Dommerlistene (og ev nomineringsskjema) skal inn i dommerpermen på vanlig måte. 
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Veterinærskjema / innsjekking 

Dette er nytt ! 

Veterinærskjemaet ser slik ut. Her kommer utstillers navn og utstillers samtlige 

påmeldte katter – ganske likt vårt tidligere innsjekkingskort. 

 

SWS-14  13-09-2014 13.09.2014  

Utstiller: Her kommer navn, adresse og andre opplysninger på utstiller 

 

Denne katten er kontrollert og funnet fri for parasitter og sykdom. 
 

Nr. Bur Stamboknr.. Kattens navn Født Kjønn 
 

185 

192 
 NRR LO xxxx 

NRR LO xxx 
SC Pusen  

IC Katten 
16.02.2013 

02.02.2010 
male 

female 
 

   

 Veterinærens signatur og eller stempel 

 

Men det er beregnet på å fremvises ved veterinærkontrollen og skal stemples av 

veterinæren. 

Det vil si at innsjekkingen må skje FØR veterinærkontrollen for at utstiller skal 

kunne få utdelt dette veterinærkortet.   

Alternativt, hvis klubben foretrekker vårt gamle system, kan det tilsendte 

utstillerkortet stemples i veterinærkontrollen, og «veterinærskjemaet» kan gis ut i 

innsjekkingen ETTER veterinærkontrollen.   

Det bør også gjøres en ordinær innsjekk på dag 2 også, for å fange opp abs-kattene 

så tidlig som mulig, ha gjerne med en pc, pålogget til systemet og registrer abs-

kattene direkte ved innsjekk og dommerlistene vil da være tidlig klare. 

 

Burnummer 

Burnummer kan skrives ut fra programmet. De er laget slik at det står f eks 

 

123 / 45 

NFO n 03 24 

 

123 er katalognummeret, og 45 er burnummer. Spesielle burnummer bruker vi jo ikke 

vanligvis, så det kan utelates. Da vil det stå bare 123 /  

Oppsettet er fire nummer pr A4-ark i liggende format.  

NB - Utskriftsformat er LETTER – ikke A4.  

De må klippes eller kuttes med papirkutter. 
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Utstillingen starter 
 

Absentlister 

Når en katt er absent, må dette oppgis i systemet under Bedømmelse. Velg rett 

utstilling og dato, velg rett dommer, rett katalognummer, klikk på «velg» til venstre 

for katalognummer, Bedømmelse og ABS i skrolletekstene. Dette kan virke noe 

tungvint, men det er samme prosedyre som når resultatene legges inn, dette for at 

ABS kattene må blir registret de også. Ved avmelding vil ikke kattene komme med i 

resultatene og forholdet til den trykte katalogen og resultatene på nett vil bli feil om 

dette ikke gjøres. Det er lurt å ha utskrift av dommerfordelingen så blir det enklere å 

finne rett katt. Det går raskere med litt trening. 

Når innsjekkingen er ferdig og du har oversikt over alle absentkatter og lagt det inn, 

skriver du ut absentlister. 

 

 

Feil klasse 

Rettelser gjøres som vanlig om morgenen og endringer gjøres i Påmeldte katter. 

Husk å skrive ut nye dommerlister til permene om nødvendig. 

 

 

Kan ta tittel 

Markeres i programmet før bedømmelsen starter. Det er en avkryssing  i 

Bedømmelse, velg utstilling, velg dommer, velg rett katt og kryss av. Oppnår 

katten sertifikat, vil det ikke vises i dagens resultat, men katten flytes automatisk opp 

til neste klasse dagen etter.  

Husk at endringer må rettes på bedømmelsessedlene for neste dag! 

 

 

Nomineringslister til panel 

Skrives ut fra programmet etter at du har lagt inn dommernes nomineringer. Det er 

to versjoner – en med og en uten navn. Dommerne skal selvfølgelig ha den uten 

navn, mens panelleder den andre. 

 

Nummer til panel 

Disse skrives også ut fra programmet, og numrene kommer automatisk når du har 

lagt inn alle nominasjonene. Her er det også fire nummer pr A4-ark, men nå i stående 

format. 

Alternativt kan du skrive ut et ekstra sett av burnumrene, så er det bare å plukke ut 

de som trengs til panelet. 
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Registrere resultater og Diplomene 

Helt nytt for oss er diplomene, som skal følge med bedømmelsesedlene til utstiller. 

NRR har trykt opp et lager av diplomer, og de ser slik ut 

 

 
 

Diplomene skal stemples og signeres av arrangørklubben, og da er de gyldige som 

dokumentasjon når utstiller sender inn cert for å få registrert titler.  

Det er derfor ikke lenger nødvendig å skrive kattens navn på bedømmelsessedlen. 

Etter hvert som ferdige bedømmelssedler kommer inn til sekretariatet, skal 

resultatene registreres i programmet. ( La sedlene fra hver dommer ligge sammen, 

det forenkler registreringen av resultatene.) 

Se i menyen til venstre under Bedømmelse  

Klikke på Bedømmelse og du får opp et lignende bilde, fra din utstilling. 

 

AGB-test 21-06-2014 Karina Bjuran Alle dager
 

 

Når du har valgt rett dommer vil du få opp alle kattene denne dommeren skal 

bedømme. Velg katt, og det vil komme en menyboks til høyre. 

Bedømmelse, en rullegardin med alle bedømmelsene vil komme opp. 

Best in show, alle typer BIS 

Hak av hvis katten har oppnådd BIV 

Alt dette kommer på diplomet når det skrives ut. 

 

 

Klubbene kan sette inn nye utstillingsklasser, beste hale etc. Disse klassene vil bli 

låst. Priser kan redigeres. Hvis de skal slettes, kontakt systemadministrator.  
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Avl og oppdrett 

Så lenge ikke stambokdatabasen ligger bak systemet, så må avl og oppdrett regnes 

ut manuelt. 

 

Skriv ut sertifikat (Diplom) 

Husk å legge diplomer i papirskuffen i skriveren !!! 

Velg riktig utstilling (hvis det er flere valg) og sjekk at du har riktig dag (lørdag eller 

søndag) 

Velg dommer (står på bedømmelsseddelen) og du får opp en liste over alle katter 

denne dommeren har til bedømmelse. 

Så velger du rett katalognummer/katt og legger inn resultater. 

Klikk på oppdater og skriv ut. 

Diplomene skal stiftes sammen med bedømmelsessedlene som utleveres til utstiller. 

Normalt kommer bedømmelsessedlene inn med resultat + ev BIV påført – ikke med 

NOM, og slett ikke med BIS  

For katter som oppnår NOM / BIS, kan det skrives ut nye diplomer til disse.  Da må 

det første diplomet inndras. 

Eller klubben kan lage små klistremerker for NOM og BIS (kanskje for titler også?), slik 

at utstillerne kan komme og få satt på disse. 

 

Resultatene 

I menyen til venstre ser du Katalog og Resultater. Der kommer resultatene 

fortløpende etter hvert som de legges inn. 

Denne listen er online og åpen for alle, slik at hjemmesittere kan følge med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katteutstilling.com/Public/Resultater.aspx?


Utskrifter 
 

 
 

  
SWS-14

 

  Kassererliste 

  Veterinærskjema 

  Utstillere  

  Katalog  

  RTF katalog 

  Merkelapper 
 

  Burlapper   
Kategori I

 

 
 
 

 

 

  
13-09-2014

 

  ABS liste 

  Nomineringsliste med navn 

  Nomineringsliste uten navn  

  Rase NOM med navn 

  Rase NOM uten navn  

  Dommerfordeling  

  Assistentlister 

  Assistentlister rase BIS 

  Dommerlister 

  Dommerlister rase BIS 

  Burlapper på NOM katter 

  Burlapper rase NOM 

  Bedømmelsesseddel 

  Utstillere  
  

  
Karina Bjuran

   

  Bedømmelsesseddel  

  Assistentliste  

  Assistenliste rase BIS  

  Dommerliste  

  Dommerlister rase BIS 

 

Alle utskrifter ligger ikke i denne menyen. Vi har i tillegg: 

Diplomer (utskrift vises når du legger inn resultater) 

Resultatliste (utskrift kommer opp i menyen til venstre under Katalog og Resultater) 
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Avslutte utstillingen online 
 

Når alle resultater er kontrollert og i orden, må det gis beskjed til NRRs kontor og 

denne vil da lukkes og resultatene vi ligge under Arrangerte utstillinger. 

Kontoret ønsker fortsatt katalog med resultater som før. 

 

Arbeidskatalog 
 

Med dette programmet er det strengt tatt ikke nødvendig med arbeidskataloger i 

sekretariatet. 

Men vi anbefaler på det sterkeste å fortsette med arbeidskataloger helt til 

programmet sitter i ryggmargen – og det kan gå noen utstillinger før det skjer! 

 

 

Spørsmål? – Hjelp å få 
 

Ikke vær redd for å spørre! 

Hvis du tror du har gjort noe dumt eller feil, trykk angre.  

Hvis du har gjort noe dumt eller feil, ta kontakt med en gang, det er lettere å rette 

opp nye feil enn gamle. 

Oppdager du noe som kan være feil i programmet, gi beskjed! 

 

Kontakt:  Åge Pedersen age.pedersen@lyse.net 

 

 

 

http://www.katteutstilling.com/
mailto:age.pedersen@lyse.net


 

For utstillere 

Brukernavn og passord 

Gå inn på http://www.katteutstilling.com 

Oppe til venstre ser du «Ny bruker» - klikk på den KUN om du ikke har fått tildelt 

brukernavn og passord tidligere. Hvis du har glemt passordet, men husker 

brukernavnet, trykk på Glemt passord. Har du glemt begge deler, kontakt 

systemadministrator. 

Da får du opp et skjema som skal fylles ut. Husk å velge din egen klubb! Trykk «Send» 

- og vent. Du vil få en mail med brukernavn og passord til den mailadressen du har 

oppgitt i skjemaet. Dette er en manuell operasjon og kan ta LITT tid. Vær tålmodig og 

IKKE trykk flere ganger på Send! Det kan i noen tilfeller komme dagen etter, men som 

oftest går det raskere.   

Hvis du tidligere har fått brukernavn og passord, f eks hvis du har meldt på online til 

andre utstillinger, skal du bruke det samme brukernavnet og passordet – hver gang. 

Så ikke mist det! 

Hvis du skal melde på katt med flere eiere, må du skrive inn begge(alle) eieres navn i 

navnefeltet når du bestiller brukernavn/passord. Du kan også redigere dine egne 

opplysninger, utenom klubbskifte, logg på, trykk på brukerdata og rediger, husk å 

lagre 

Påmelding 

Når du har fått brukernavn/passord, logger du inn på http://www.katteutstilling.com 

Det første du gjør er å velge riktig utstilling!  Så velger du dag oppe på det grønne 

beltet til høyre.  Skal du stille begge dager, krysser du av både lørdag og søndag. 

Programmet er foreløpig ikke koblet til Sesam, så du må taste inn alle opplysninger 

om katten. Husk å sjekke at titler og navn er skrevet riktig! Det er flere felt med 

nedtrekkslister hvor du velger f eks  rase eller EMS-kode.  

Feltet for kattens fødselsdato er i formatet dd-mm-åååå. 

For hver gang du fyller i et felt, lagres det på serveren, og skjermbildet 

«hopper»kanskje litt. 



Opplysninger om utstiller står allerede der; det er hentet fra informasjonen du ga da 

du bestilte brukernavn. 

Nederst i skjermbildet er en liste med utstillingsklasser. Her velger du riktig klasse for 

din katt. 

NB! Det er også valg for avlsgodkjenning og fargebedømmelse. Kryss av der hvis det 

er aktuelt for påmeldt katt.  

Skal katten ikke stille i vanlig konkurranse, men bare avlsgodkjennes/ 

fargebestemmes, melder du den på vanlig og krysser kun av for 

avlsgodkjennelse/fargebedømming. (Bestemmelsesklasse (Kl. 13c) 

Så klikker du på «Meld på»Hvis noen av feltene er feil utfylt, eller du har glemt noe, 

vil det komme feilmeldinger i rødt, som sier hvor feilen er. Da retter du opp det, og 

trykker på «Meld på» igjen. 

 

Nasjonale klasser 
 

Kull 

Først. Velg rase, så kull under kjønn, da vil EMS koden bli kull. 

Det er ikke eget skjema for kull, men vi tilpasser det regulære skjemaet slik: 

Registreringsnummer – her kan du skrive f eks N/A (not applicable). Feltet kan ikke  

stå tomt. 

Kattens navn – Skriv stamnavnet ditt  

Ikke glem å velge kullklasse i listen over klassen nederst! 

 

Avlshann/hunn 

Hvis katten også stiller til vanlig bedømmelse, meldes den på som vanlig. I tillegg til   

vanlig klasse, må du velge «Avlsklasse»  

Hvis katten bare er med fordi den skal stille i avlsklasse, må den også meldes på som  

vanlig, men da krysser du bare av for «Avlsklasse». 

 

Oppdrett 

Her gjør du som med kull – du skriver stamnavnet i feltet for kattens navn, velger  

KULL for kjønn. Kattens mor og far kan du kalle f eks m og f – det må stå noe der. 

 

Senior /Veteran som også stiller til vanlig bedømmelse 

Du melder på som vanlig og krysser av for Senior eller Veteran i tillegg til vanlig  

klasse. 

 

 

http://www.katteutstilling.com/Members/TilmeldUdstilling.aspx
http://www.katteutstilling.com/Members/TilmeldUdstilling.aspx
http://www.katteutstilling.com/Members/TilmeldUdstilling.aspx
http://www.katteutstilling.com/Members/TilmeldUdstilling.aspx


 

 

 

Eposter 

Når katten er påmeldt, får du en mail som sier at påmeldingen er mottatt, men  

arrangørklubben venter på bekreftelse fra din klubb. (Det går samtidig mail til  

Utstillingssekretær i klubben din) 

Så snart klubben din har bekreftet, sendes utstillerkort på mail til deg. Det er et  

utstillerkort for hver katt. Disse må du skrive ut og ta med til utstillingen – helt  

som vanlig. 

 

 

 

Lykke til! 
 

 

 

 

 



Vedlegg 1 

 

LAGE UTSTILLERKORT 

 

Utstillerkort - eksempel 

 

 

Hei xx (automatisk) 

 

Din påmelding for utstillingen er nå gyldig. 

Utstilling: SWS-14 (automatisk) 

Utstillingsdag automatisk 

Utstillingsklasser automatisk 

Utstillingskatt Her kommer automatisk opplysninger om katten 

Utstiller: Her kommer automatisk opplysninger om utstiller 

Oppdretter: automatisk 

Mor: automatisk 

Far: automatisk 

Merknad: Se under. Her kommer alt du skriver i feltet Overskrift og Brødtekst 

 

 

UTSTILLERKORT /ENTRY CONFIRMATION 

 

Scandinavian Winner Show 2014 

13th and 14th September 2014 

Venue/sted: 

Telenor Arena, Widerøeveien 1, 

1360 Fornebu 

 

Please print this email and bring it with you to the show. Also bring receipt for your 

payment 

Skriv ut denne eposten og ta den med til utstillingen. Ta også med kvittering for 

betalt avgift. 

 

Veterinary check-in Saturday the 13th September from 08.00 to 09.30 

 

Contact persons Saturday morning: Marit Fracci, +4799482998 or Gøran Vinje, 

+4793217433------------------------------------------------------------ 
Skjema til utfylling: 

(Du velger selv hva du vil ha som tekst under Overskrift og Brødtekst) 

Utstilling: SWS-14 

E-post: sws2014oslo@hotmail.com – her setter du inn den eposten som skal brukes i din klubb 

e-post til 
avsender: 

sws2014oslo@hotmail.com – samme her 

mailto:sws2014oslo@hotmail.com
mailto:sws2014oslo@hotmail.com


Tittel: SWS-14 – f eks BURAK   ( dette er headingen på e-posten) 

Beskrivelse: Ikke skriv noe her 

Bekreftelse: Hvis du skriver noe her. ( Den tekst som settes inn her kommer opp som tekst på websiden 
når du trykker Godkjent påmelding.) 

Overskrift:  
UTSTILLERKORT /ENTRY CONFIRMATION 
 
Scandinavian Winner Show 2014 
13th and 14th September 2014 
Venue/sted: 
Telenor Arena, Widerøeveien 1, 
1360 Fornebu 
 
 

Brødtekst: Please print this email and bring it with you to the show. Also bring receipt for your payment 
Skriv ut denne eposten og ta den med til utstillingen. Ta også med kvittering for betalt avgift. 
 
Veterinary check-in Saturday the 13th September from 08.00 to 09.30 
 
Contact persons Saturday morning: Marit Fracci, +4799482998 or Gøran Vinje, +4793217433 
 

Kopi av 
overskrift 

Ikke skriv noe her 

Kopi av 
brødtekst 

Ikke skriv noe her 

Aktiv: 
 

 
Rediger Slett  

1 2 
 

 

din epost Test
 

 

Nytt skjema        

HTML-koder 

Du kan bruke HTML-koder I teksten, f eks <br> for linjeskift, eller <p> for avsnitt. 

Flere koder:  

<br> (break, linjeskift) 

<b> (bold, fed skrift) 

<i> (italic, kursiv) 

<font> (font, kan angive skrifttype, farve, størrelse) 

<h1> (Header 1, største overskrift) 

<h2> (Header 2, Næst største overskrift) 

<h3> (Header 3, Tredje største overskrif ) 

Utstillerkortene går ut automatisk straks påmelding er godkjent. Et utstillerkort pr 

katt. 

 

 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$fvFormular$EditButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$fvFormular$DeleteButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$fvFormular','Page$1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$NewButton','')


Vedlegg 2 

 

Det jobbes med å lage en utskriftsmal for både Bedømmelse og Diplom. 

Vi kommer tilbake med riktige innstillinger så snart vi har de klare. 

 

Bedømmelsessedler 

 

Skrives ut på matriseskriver. Løpende bane. 

 Gå til utskrift 

 Sjekk for sikkerhets skyld at det er riktig utstilling 

 Velg riktig dato ( du har to valg – dato for lørdag og søndag) 

 Velg dommer 

 Skriv ut for en dommer av gangen.  

NB - Seddel 1 har andre marger enn påfølgende sedler. Skriv derfor ut første seddel 

separat.  

 

Marger for første side:  

Venstre:  27 

Høyre:  6,35 

Topp:   35 

Bunn:   5,64 

 

Alle påfølgende sider: 

Venstre: 27 

Høyre:  6,35 

Topp:  42 

Bunn:  5,64 

 

Test dette i god tid på forhånd. Det kan være forskjell fra PC til PC og fra skriver til 

skriver, så juster margene hvis nødvendig. 

Det er de vanlige opplysningene som kommer på bedømmelsessedlen – 

Arrangørklubb, dato, katalognummer . EMS-kode, gruppe, kjønn, fødselsdato og 

nederst dommerens navn 

 


