Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

STAPPENPLAN AANVRAGEN STARTPAS VOOR MENNERS

1.

Inloggen als vereniging of als lid

2. Klik op nieuwe startpas in de linker kolom
3.
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4. Klik op het vergrootglas achter veld:Relatie
5. Vul in relatienummer of naam; klik op zoek; de naam verschijnt
6. Pas eventueel de ingangsdatum aan.
7. Spantype kies: 1 span, 2 span of 4 span
Voor samengestelde menwedstrijden 2 span en 4 spanheeft u een startpas per paard. Kies
daarom altijd de configuratie 1-span

8. Startpas soort kiezen:

Voor dressuur en vaardigheid:
•
Voor de dressuur en vaardigheidwedstrijden kiest u de juiste startpas soort
(tandem = 2-span)
•

Vervolgens kiest u de bijbehorende startpas (als u al SWM startpassen heeft met
dezelfde paarden, kunt u een gratis startpas dr/va kiezen voor het span

Voor samengestelde wedstrijden:
•
Als u al een dr/va startpas heeft, kunt u telefonisch (0577-408340 of 408282) een
wagennummer aanvragen en vervolgens met deze startpas ook samengestelde
menwedstrijden starten
•
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Voor samengestelde menwedstrijden heeft u een startpas per paard. Kies daarom
altijd de spantype 1-span:

•

Maak vervolgens per paard uw startkaarten aan.

Keuzeveld moet m.i.zijn:
configuratie
1-span of meerspan 1 paard/pony

Startpas soort
startpas enkelspan dr/va paard
startpas enkelspan dr/va pony
universele startpas mennen paard gratis
universele startpas mennen pony gratis
startpas SWM enkelspan paard
startpas SWM enkelspan pony
startpas SWM tweespan 1 paard
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startpas SWM tweespan 1 pony
startpas SWM vierspan 1 paard
startpas SWM vierspan 1 pony

2-span/tandem

startpas tweespan/tandem dr/va paard
startpas tweespan/tandem dr/va pony
startpas tweespan/tandem dr/va paard gratis
startpas tweespan/tandem dr/va pony gratis

4-span

startpas vierspan dr/va paard
startpas vierspan dr/va pony
startpas vierspan dr/va paard gratis
startpas vierspan dr/va pony gratis

•

Als u een startpas aanvraagt voor het samengesteld mennen klikt u op het
vergrootglaasje van het wagennummer. Als u nog geen wagennummer heeft, geeft
het systeem u en opvolgend nummer.
Als u al een wagennummer heeft, komt dit in het eerste oranje vakje. Klik op OK
en uw wagennummer wordt in uw startpas aanvraag genoteerd.
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