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Skrá á kynbótasýningu 

Einfaldasta leiðin er að skrá í gegnum heimasíðu Worldfengs (sjá mynd 1) en þar er hægt að smella 
á hnappinn Skrá hross á kynbótasýningu. Einnig er hægt að skrá í gegnum heimasíðuna RML en á 
forsíðunni er tengill sem vísar í "skrá á kynbótasýningu“. Munið að hafa við hendina fæðingarnúmer 
hrossins og kennitölu knapa en það eru upplýsingar sem verða að koma fram. 

 

Mynd 1. Skrá hross í kynbótasýningu 

Þegar búið er að velja „skrá hross á kynbótasýningu“ opnast næsti gluggi (mynd 2). 
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Mynd 2. Velja söluaðila, skrá knapa og hross. Velja sýningu og skrá hross í byggingardóm eða 
fullnaðardóm. Setja í körfu og ganga frá greiðslu þegar búið er að skrá öll þau hross sem á að sýna. 

Eins og fram kemur á mynd 2 þarf að velja aðildarfélag/söluaðila sem er Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins ehf. Skrá kennitölu knapa og fæðingarnúmer hrossins.  Velja sýningu og merkja við 
hvort hrossið á að fara eingöngu í byggingardóm, hæfileikadóm eða fullnaðardóm þ.e. bæði 
byggingar og hæfileikadóm. Hafi hross verið fulldæmt á almanaksárinu getur eigandi valið að láta 
nýjasta byggingardóm úr fullum dómi standa við endursýningu. Ekki er hægt að koma með hross í 
byggingardóm og ætla síðan að koma á næstu sýningu með hrossið í reiðdóm. Skráning á þjálfara er 
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valkvætt. Þegar þessum aðgerðum er lokið er farið í reitinn setja í körfu. Hrossið færist þá í svo 
kallaða vörukörfu. Ef það á að skrá fleiri hross er aftur farið í að velja aðildarfélag/söluaðila og ferlið 
endurtekið þ.e. knapi skráður, hross og sýning valin og þannig koll af kolli þar til búið er að ská þau 
hross sem til stendur að sýna. Þá er næst að ganga frá greiðslu því skráning fer ekki yfir í WorldFeng 
fyrr en greiðsla hefur borist (sjá mynd 3). 

 

 
Mynd 3. Hér er listi yfir þau hross sem búið er að skrá, ef allt er eins og það á að vera er smellt á 
áfram. 

 
Áður er smellt er á áfram er gott að skoða vel hvort ekki hafi verið valin rétt hross og þau séu skráð 
eins og til var ætlast, þ.e. Reisa í fullnaðardóm og Móa eingöngu í byggingardóm o.s.frv. Með því að 
smella á ruslafötuna er hægt að eyða skráningu. Hafi gleymst að skrá eitt hross er hægt að smella á 
„Bæta við í vörukörfu“ þá kemur aftur upp mynd 2. Ef allt er eins og það á að vera er smellt á „ganga 
frá greiðslu“. Þá kemur upp næsti gluggi sjá mynd 4.  
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Mynd 4. Hér eru skráðar upplýsingar um greiðanda og hægt að setja inn óskir um sýningardaga eða 
annað. Þegar það er klárt er smellt á áfram. 

Hér eru skráðar upplýsingar um greiðanda og hægt að setja inn athugasemdir með skráningu t.d. 
óskir um sýningardag, síðan er smellt á áfram. Þá kemur upp næsti gluggi (mynd 5).  
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Mynd 5. Hér þarf að haka við greiða með korti. 

Eingöngu er hægt að greiða með debet- eða kreditkorti. Hér þarf að haka við greiða með korti og 
síðan staðfesta. Þá birtist mynd 6 þar sem skráðar eru inn kortaupplýsingar. 
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Mynd 6. Hér eru settar inn upplýsingar um kortið og gengið frá greiðslu. Hrossið skráist um leið á 
viðkomandi sýningu. 

Ef kortið hefur verið samþykkt birtist næsti gluggi (mynd 7). Hrossið er komið inn á sýningu og allt til 
reiðu. 
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Mynd 7. Hér kemur fram að greiðsla hafi verið móttekin. 

 

Hafi greiðsla ekki gengið í gegn, gæti hafa verið slegið inn rangt kortanúmer eða ekki er heimild á 
kortinu og þá verður viðkomandi að hafa samband við sinn viðskiptabanka. Nánari upplýsingar um 
skráningarkerfið er hægt að fá í síma RML 516-5000 eða senda tölvupósti á netfangið hross@rml.is. 

 

Halla Eygló Sveinsdóttir, hrossaræktarráðunautur      

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf. 

  

 

 

 

 

 


