”Min side” består af en række faciliteter som kort vil blive beskrevet her:
”Min Side” – øverst til højre er stedet hvor du tilknytter dit medlemsnummer for at få adgang til alle oplysninger på siden
som er forbeholdt medlemmer, det er her du ændre din mail adresse, ændre dit password, tilknytte andre personers
medlemsnumre til din log ind eller slette hele din log ind. Vælger du at slette hele din log ind er alle oplysninger tilknyttet
denne log ind gået tabt. Det er også her du får en oversigt over mails der er sendt til dig via din login på hundeweb.dk
”Hundedatabasen” og ”Update” er kun for DKK’s medlemmer og her finder du den skatkiste af informationer, som
DKK har registreret omkring de stambogsførte hunde i Danmark.
”Søg om kennelmærke” er kun for DKK’s medlemmer og punktet er kun synligt hvis du ikke har et kennelmærke
registreret i DKK. Her kan du så søge om kennelmærke hvis du skulle ønske det.
”Medlemskab” er stedet hvor du kan indmelde dig som medlem hvis du ikke allerede er medlem.
”Hunde” er kun for DKK's medlemmer og er stedet hvor du finder en oversigt over de hunde der er tilknyttet din log ind
og samtidig er det stedet hvor du kan dødmelde hunde ved at klikke på "Dødmeld Hund" og vælge den pågældende
hund. Det er også her du vælger, ved hjælp af inaktivering, hvilke hunde du vil have op i oversigten når du tilmelder til
udstilling mv. samt bestiller rekvisitioner.
Kommer ingen hunde (tjek om du har tilknyttet dit medlemsnummer) eller kun nogle af dine hunde frem på din oversigt
bedes du sende en mail til: hundeweb@dkk.dk med oplysninger om hvilken log ind du benytter (din mailadresse), dit
navn og adresse samt stambogsnumrene på alle de hunde du mangler på oversigten. DKK vil så hurtigst muligt få rettet
dine oplysninger.
”Tilmeldinger” er stedet hvor du finder en oversigt over kurser du har tilmeldt samt alle hunde du har tilmeldt til udstilling,
prøver mv. Det er kun tilmeldinger foretaget med den log ind du aktivt benyttet der vil kunne ses..
Her finder du en kopi af PM’er til udstilling og prøver hvis du skulle have mistet/slette de fremsendte. Denne kopi er aktiv
indtil udstillings-/prøvedagen.
"Kuld & Opdræt" er kun for DKK's medlemmer. Det er her en opdrætter kan anmelde hvalpe online. Man kan kun
anmelde hvalpe til registrering efter tæver som man i DKK er noteret som underskriftberettiget ejer af eller har
dispositionsretten over. Skal en udenlandsk hanhund benyttes - skan han være registreret i DKK før hvalpe efter ham
kan web-anmeldes. Hvalpelisten administreres via denne menu ved at åbne det aktuelle kuld. Man kan afmelde
kuldet/forlænge kuldet på hvalpelisten samtidig med du kan administrere billederne på din annonce.
"Ejerskifte" er kun for DKK's medlemmer. Hunde som er registreret/ejerskiftet i DKK efter 2010 har fået påført en
pinkode på deres ejerbevis. Disse hunde kan medlemmer af DKK ejerskifte online ved at klikke på "Nyt ejerskifte". Husk,
at hvis der er flere ejere af en hund skal ejerne indtastes enkeltvis.
”Rekvisitioner” er stedet hvor du finder en oversigt over alle rekvisitioner du har købt via den log ind du er logget ind
med. Du vil ud for de enkelte rekvisitioner finde resultatet efterhånden som der registreres diagnoser i DKK.
”Championat” er stedet hvor du søger om et championat som din hund har opnået. Når din ansøgning er behandlet vil
du modtage en mail med link til køb af et eventuelt diplom. Du skal altså ikke overføre pengene til DKK’s konto.
"Prøve kritikker" er tilgængelig for nogle, nemlig dommere på div. jagtprøver. Her kan dommerne indtaste kritikker på de
deltagende hunde.

