
I samarbejde med Dansk Kennel Klub



Hvad er DOGSHOW ONLINE

DOGSHOW ONLINE er en helt ny aktivitet hvor hundeejere kan

deltage i udstillinger online og bestille online vurdering af sin hund

DOGSHOW ONLINE er vurdering/udstilling som vi kender det i dag

– blot online og med uofficielle resultater

Online betyder dommeren vurderer ud fra tilknyttet materiale,

billeder, video og stamtavle som brugeren selv uploader på hundens profil

Vurdering af hunde foretages af godkendte dommere

DOGSHOW ONLINE er supplement til de rigtige udstillinger

Derudover er det muligt at se alle de oprettede hundes profiler og bl.a.

kunne finde avlshanner samt opdrætter information



Vurdering af hund

DOGSHOW ONLINE giver mulighed for at man kan bestille

en uofficiel online vurdering af sin hund

Man tilknytter stamtavle, billeder og video af sin hund

Dommer vurderer hunden ud fra det tilknyttede materiale og sender

sin uofficielle vurdering af hunden til ejeren

Vurderingen foretages af godkendte dommere

UDSTILLINGERVURDERINGER



Udstilling

DOGSHOW ONLINE giver mulighed for at man kan deltage med sin

hund i online udstillinger

Man tilknytter stamtavle, billeder og video til sin hund

Man tilmelder sin hund til en online udstilling

Dommer vurderer de tilmeldte hunde ud fra det tilknyttede materiale

Dommer foretager endelig placering og præmiering af de deltagende

hunde

Det uofficielle resultat af udstillingen offentliggøres på DOGSHOW ONLINE



Sådan kommer du i gang

OPRET BRUGER

OPRET HUND

TILKNYT MATERIALE (BILLEDER M.M.)
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DELTAG I UDSTILLING / BESTIL VURDERING4



VÆLG DIN HUND

BESTIL VURDERING

DOMMER FORETAGER VURDERING

MODTAG UOFFICIEL VURDERING ONLINE
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Forløb af vurdering



VÆLG UDSTILLING

TILMELD DIN HUND

DOMMER PLACERER OG PRÆMIERER

RESULTAT OFFENTLIGGØRES

1

2

3

4

Forløb af udstilling

DOMMER FORETAGER VURDERING
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De placerede hunde får automatisk opdateret point i det fælles

pointsystem på DOGSHOW ONLINE og rangliste af hunde opdateres



DOGSHOW ONLINE vil give en anderledes

online oplevelse for hundeejere

DOGSHOW ONLINE vil give nye hundeejere

et indblik i udstillingsverden og mærke

en del af fællesskabet

DOGSHOW ONLINE 

Flere valg – flere muligheder



God fornøjelse

Teamet bag
DOGSHOW ONLINE

Michael, John, HC og Kenneth

I samarbejde med

Dansk Kennel Klub


