
BRUKERVEILEDNING KVIGEAUKSJON GENO 2020 

Registrering: 
For å kunne by på kvigene må du først registrere en bruker. Registrering finner du enten midt på 
siden, eller ved å gå til «mine auksjoner», velger «min konto» og «registrer». Du må først registrere 
en bruker før du kan logge inn på løsningen! 

NB: Brukernavnet ditt blir automatisk brukt som visningsnavn når du legger inn bud, men dette vil bli 
maskert for andre budgivere ved at kun første og siste bokstav vil synes. Dersom du ønsker et annet 
visningsnavn kan du endre dette under «min konto» - «redigere passord og kontodetaljer» - og endre 
visningsnavn. Husk å lagre. 
 
For å få opprettet en bruker må du også krysse av for at du godkjenner GENO’s auksjonsregler og 
betalingsforpliktelser. Det er veldig viktig at du leser godt gjennom disse slik at du vet hvilke regler 
som gjelder! 

Bruker: 
Så snart du har opprettet en bruker vil du få en velkomst e-post fra oss!  
I e-posten har vi lagt med de retningslinjene du har godtatt, slik at du kan gå tilbake å lese dem ved 
behov.  

NB: Dersom du ikke får en e-post fra oss så må du sjekke søppelposten din og godkjenne GENO som 
avsender. Det er viktig at du mottar e-poster fra oss, slik at vi kan holde deg underrettet om noen byr 
på kviga/kvigene du er interessert i.  

Min konto: 
Du finner all informasjon omkring din konto og dine auksjoner, øverst i menyen under «Mine 
auksjoner»:  

 

Aktive auksjoner: 
I underpunktet under «mine auksjoner» finner du «aktive auksjoner».  
Her får du en oversikt over dine aktive bud, bud vunnet, bud tapt og en funksjon som heter 
overvåkningsliste.  

NB: Du vil få en e-post dersom du blir overbydd på alle dine aktive bud, men vær obs på at det kan 
være noe forsinkelse i e-post forsendelsen. 

 

https://auksjon.tyr.no/min-konto/rediger-konto/


 

Overvåkningsliste fungerer slik at når du er inne på budsiden til en kvige du er interessert i, kan du 
velge å legge denne til i overvåkningslisten (du finner dette over boksen der du legger inn bud). Da vil 
du få beskjed på e-post når det kommer inn bud på denne kviga selv om du ikke har et aktivt bud 
inne. 

Auksjonskviger: 
I menylinjen finner du også en fane som heter auksjonkviger. Du kan trykke på selve menyteksten og 
få opp alle 9 kvigene som skal auksjoneres bort. De ligger sortert etter kvigenummer og tidspunkt for 
budslutt. Første kvige avsluttes først – den siste avsluttes sist.  

 

Bud: 
Når du har fått en bruker og har funnet en aktuell kvige, er det på tide å legge inn et bud.  

NB: Husk at et bud alltid er bindende og ikke kan forandres!  

Inne på budsiden til den aktuelle kviga kan du se gjennom den informasjonen som er lagt ut der, og 
legge inn bud. På denne spesifikke kviga er gjeldende bud på kr. 28.000,-. Dersom man ønsker å by 
på denne kviga må man legge inn et bud som er 1000,- kr eller mer enn gjeldende bud (fastsatt 
minste budøkning som er tillatt).  

 

Når budet ditt er registrert vil du finne det igjen i oversikten under «mine auksjoner» 
Husk at du må være pålogget for å få tilgang til «mine auksjoner»! 
 
Under dine aktive auksjoner vil du kunne følge fremdriften på kviga og følge med på budene som gis 
underveis.  



Husk at dersom du er budleder i en auksjon, vil et nytt bud fra deg bety at du byr over deg selv. 
 
På forsiden der du ser oversikten over alle kvigene vil du også til enhver tid kunne se gjeldende bud 
på alle kvigene. Det er markert oppe i hjørnet om du er budleder på kviga, eller om noen har 
overbydd deg. Dette er det kun du som ser. 

NB: Du må oppdatere nettleseren din ved jevne mellomrom for å se endringer i bud som er lagt 
inn! 

Det gjør du ved å trykke på oppdaterings-symbolet i nettleseren din. 

 

Auksjonsslutt: 
Avslutningstidpunkt for hver kvige er oppgitt på detaljsiden til hver kvige. En eventuell forlengelse 
blir oppdatert der. Avslutningstidspunktet følger klokka som står øverst på nettsiden til enhver tid. 
Husk at du kan kun legge inn bud så lenge auksjonen er åpen. 

Uendelig dynamisk lukking/forlengelse: 
Uendelig dynamisk lukking innebærer at auksjonen forlenges et gitt antall minutter, i dette tilfelle 5 
minutter, om det kommer bud på auksjonen de siste 5 minuttene. Dette kan skje uendelig antall 
ganger pr. kvige.  

For eksempel: Slutter auksjonen kl. 12.00 og det kommer et bud kl. 11.59, så forlenges budslutt med 
5 minutter til 12.04. Kommer det inn enda et nytt bud 12.01, så forlenges budslutt med nye 5 
minutter til 12.06, osv. Slutter den klokken 12.00 og det kommer inn et bud 11.55 avsluttes den 
12.00. Kun når 5 minutter har gått uten noen bud vil da endelig budslutt inntreffe. 

Uendelig dynamisk lukking gir deg muligheten til å by over andre budgivere på kviger du er 
interessert i, nøyaktig slik som på en vanlig auksjon der auksjonarius «klubber» for å gi budgiveren en 
ny sjanse å legge inn et bud. 

Neste kvige avsluttes til oppsatt tid uavhengig av en evt. forlengelse på kviga før. 

 

 

LYKKE TIL MED BUDGIVNINGEN! 


