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Brukerveiledning for oppretting av brukerprofil på
NKKs «Min Side»:
Alle kan registrere en brukerprofil. Du trenger ikke være medlem eller stå som eier på NKK-registrert
hund. Det koster heller ikke noe å opprette brukerprofil.
Ved å ha en brukerprofil til NKKs Min Side får du tilgang til:
•

•
•
•
•

Bestille rekvisisjoner til innregistrering av helseundersøkelser i DogWeb (HD/AD-røntgen,
Patella-skjema, DNA-skjema, etc. Er obligatorisk å bestille FØR du drar til veterinæren for å få
utført undersøkelsen)
Melde hunder på terminfestede aktiviteter
Registrere valpekull elektronisk
Eierskifte hund
Og mye mer…

1. Gå inn på nettsidene til NKK: www.nkk.no og velg linken «Min Side»
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2. Hvis du ikke har bruker fra før av trykker du på linken «Registrer ny bruker»

3. Les informasjonen, skriv inn epostadressen din og trykk på «Registrer bruker»

4. Du vil deretter få tilsendt en link for å fullføre registreringsdelen til epostadressen du skrev
inn. NB: Denne linken vil være gyldig i 7 dager.
5. Åpne eposten som ser slik ut:
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6. Trykk på linken i eposten du har mottatt og du vil få opp et skjermbilde der du skal fylle inn
feltene
• Fyll ut feltene.
• Dersom du står som registrert eier av en hund – Velg: «Jeg er medlem hos NKK, men
husker ikke medlemsnummer/pinkode».
• Du får da opp et felt hvor du skal skrive inn ditt mobilnummer.
• Dersom ditt mobilnummer er registrert hos oss vil du motta en SMS med
medlemsnummer og pinkode.
• Velg så «Fullfør registreringen» når alle felter er fylt ut.
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7. Du vil da bli sendt videre til din egne brukerprofil på «Min side»:
• Velg «Klikk her for å komme til din profilside hvor du kan koble til
medlemsnummer».
• Ved å koble til medlemsnummer vil din «Min Side»- profil bli koblet sammen med de
opplysninger vi evt. har liggende i vårt system fra tidligere; adresse, mobil og evt.
hunder som er registrert på deg.
• Dersom du ikke kobler til ditt medlemsnummer, vil du likevel kunne melde på til
aktiviteter – bestille helserekvisisjoner m.m. Hunder som du står som registrert eier
på vil i noen tilfeller da måttes søkes opp på Reg.nr og vil ikke automatisk komme
opp under «Hunder».
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8. Ved å klikke på «Min konto» oppe på høyre side får du opp skjermbilde hvor du kan:
•
•
•
•
•
•

få tilsendt medlemsnummer/pinkode
endre passord
endre epostadresse
endre privatadresse og telefonnummer
endre samtykker.
Slette brukerprofil

Hvis du likevel skulle ha problemer med oppretting av bruker eller innlogging etter å ha fulgt
punktene i brukerveiledningen, send en henvendelse på epost til IT-hjelp@nkk.no
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