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HB 

Nyhedsbrev omkring beregnerprogrammet 

Vi har her i efteråret fået udviklet et system så vi kan vise Agility konkurrencer On-line. Systemet 

virker på den måde, at den arrangerende klub får en kode fra resultatsiden som indlæses i bereg-

nerprogrammet. Koden fås ved at sende en mail til online@dch-danmark.dk og bede om at få ko-

den. Nu vil alt det, der laves i beregnerprogrammet, blive vist på en side, på vores resultathjem-

meside. Resultaterne kan ses på computer, tablet og telefon. Kan allerede nu ses på resultat 

hjemmesiden under agility. Kan den nye side ikke ses så tryk ctrl F5, 

Det første der kan vises er startlister. Listerne står i den rækkefølge som klubben har bestemt at 

konkurrencen skal afvikles i. Klubben kan i indbydelsen skrive hvor mange dage før konkurrencen 

afvikles at listerne kan ses. Nu skal man så ikke lede efter dem på div hjemmesider, eller evt i 

mailboxens spamfilter. Programmet bliver udstyret med et tekstfelt hvor klubben kan skrive be-

skeder til deltagerne, både før og under konkurrencen.  Hvad kan disse beskeder så bestå af. Det 

kunne være besked om banegennemgang starter kl xx, Det kunne være at man var nød til at bytte 

om på 2 klasser, der kunne også stå en besked om at kantinen åbner om 15 min. 

Foruden at deltagerne til en agility konkurrence kan følge med når de sidder ved ring side, vil sy-

stemet være nyttigt hvis vi på grund af kovid 19 bliver nødt til at anbringe de hundeførere der ikke 

løber, et andet sted, end omkring ringen. Man kunne også, som det har været brugt i DcH pro-

grammet, lave en drive-in konkurrence, så de forskellige klasser kom på forskellige tidspunkter, og 

kørte hjem når man var færdig med at løbe. 

HB har besluttet at dette system skal indføres i alle vores programmer og vil blive aktivt efterhån-

den som det bliver testet. 

I de 3 programmer, DcH programmet, Nordisk program og Brugshunde programmet bliver det 

sådan at man først kan se den rigtige rækkefølge, når alle øvelser er på plads. Hvis den aktuelle 

placering ikke har alle karakter vil der være en streg gennem tallet. I mellemtiden kan man dob-

beltklikke på resultatet, så kommer der en pop up hvor man kan se hvilke øvelser der er kommet 

ind. Lader man den stå åben for at følge en bestemt hund, bliver den også opdateret løbende 

sammen med resten af siden. 
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Hvis man ikke ønsker at sende resultater løbende kan det slås fra, men man godt fortsætte med at 

sende beskeder til hundeførerne på hjemmesiden. 

Med venlig hilsen 

AGU og KU 

 


