Onlineanmälan av Sverakregistrerade katter:
Skapa konto (Görs endast första gången)
För att kunna skapa sitt konto måste man först ta fram sitt senaste nummer av "Våra katter".
Öppna sedan din webläsare (t.ex. Internet Explorer, Chrome eller Firefox) och ange länken:
http://minakatter.sverak.se
Nu visas sidan:

Välj "skapa konto" genom att klicka på texten.

Nu visas ett fält där du skriver numret som står på baksidan av "Våra katter" Till vänster står ditt
namn och din adress. Till höger om detta står din medlemsform och vilken klubb du är medlem i och
efter det ett nummer. Detta nummer skriver du i första rutan och trycker på knappen "Hämta epostadress(er)".

Nu får du upp ett svar med den e-postadress som finns registrerad hos Sverak. Genom att trycka på
knappen "Skicka verifikationsmail" så får du ett e-post till denna adress. Skulle det vara en gammal epostadress, måste du ändra denna hos Sverak.
När aktiveringen kommer, klicka bara på länken i brevet. Skulle det inte vara markerat som en länk,
så kopiera hela länken manuellt det till din webläsare.
Du har nu ett konto för onlineanmälan.

Använda "mina katter"
Öppna din webläsare (t.ex. Internet Explorer, Chrome eller Firefox) och ange länken:
http://minakatter.sverak.se
Nu visas sidan:

Första valet, Logga in, kommer automatiskt upp i bilen.
I login anger du din e-postaress (den du fik ditt verifikationsmail ovan). Tryck tab, så öppnas nästa
inmatningsfält. I detta fält anger du samma nummer som du använde när du skapade kontot ovan
(Detta kommer kunna ändras)
Du kommer nu till en startsida,, där dina uppgifter visas.

Administrera mina katter
Genom att välja fliken "Mina katter" så visas den information som finns i Sveraks stambokföring om
dina katter.

Här markerar du om katten är utställningskatt eller inte. Välj Ja eller Nej i kolumn "Utställningskatt".
För närvarande skall inte katter som inte lever längre visas. Får du upp avlidna katter så meddela
SVERAK att dessa inte lever längre.
För närvarande finns det inte möjlighet att själv ändra katter från fertila till kastrat. Har du en katt
som är kastrerad men som står som fertil här, meddelar du detta till SVERAK, som uppdaterar.
Det kan hända att du har katter som inte finns i listan. Den vanligaste orsaken är att du har katter
som du själv har fött upp och behållit och då inte ägarändrat hos Sverak. Är det en katt du skall ställa
ut, skicka in en ägarändring till Sverak.

Anmäla katt till utställning
OBS innan du anmäler läs alltid klubbens inbjudan tydligt så att du vet vad du anmäler till!
Välj fliken "Utställningar":

Här visas nu lista över alla de utställningar som du kan anmäla till . Notera att kategoriutställningar
kan förekomma på olika sätt. Ibland fins det två utställningar, en med datum för lördagen och en
med datum för söndagen. Välj dagen då din kategori ställs enligt inbjudan. Andra gånger finns det en
utställning. Då styrs du automatiskt till rätt dag av Aladdin.

Dubbelklicka på den utställning som du vill anmäla till:

Bilden som nu visas är en detaljerad bild över utställningen och de katter som du har markerat som
utställningskatter visas.
Sätt klass/klasser för de katter och dagar du vill ställa ut på denna utställning. För 2certifikatsutställningar finns det två fält för klasser. Du får upp de katter som din katt enligt kattens
fertilitetsstatus kan tävla i inga andra. Om din katt inte är kastrerad hos SVERAK får du inte skriva att
katten ska tävla i kastratklass. Du kan skriva det i meddelanderaden men du måste också meddela
arrangören detta via mail.
Vill du att katten skall dela bur med någon av dina egna katter skriver du detta i fältet "dela bur".
Inget annat ska stå i denna ruta. Alltså ingen text ”ska inte dela bur” behövs.
Har du någon annan information till klubben, skriv detta i fritextrutan.
Klicka på knappen "Anmäl". Du måste klicka på anmäl katt för varje katt du vill anmäla till
utställningen.
Din katt är nu anmäld till utställningen. För att avanmäla måste du kontakta klubben. En anmälan på
denna sida är bindande och det innebär att du om du anmält din katt och inte avanmält via kontakt
med klubben enligt vad som står på deras utställningsinbjudan kan du bli betalningsskyldig.

