FHN Online

FHN programma
Gebruik voor een handler, in de applicatie noemen we die “Handler” of “Persoon” of
“Hondenpersoon”
Een combinatie bestaat uit een persoon (“Handler”) en een hond. In het systeem heet dat een
“Combinatie” of een “Paar”.

Inloggen en gegevens controleren
•
•

Ga naar evenementen.fhn.nl
Log in op je persoonlijke account

In dit FHN-account kan je jouw gegevens, jouw honden, eventuele andere handlers die met jouw
hond(en) lopen aanmelden.

Controleer:
Staat je hond correct in je account? Ga naar “mijn honden”. Check voornamelijk zijn sport en zijn
klasse.
Staat je hond ook als combinatie met jou onder combinaties? Ga naar “Combinaties”.
Heb je een licentie aangeschaft voor die discipline? Ga naar “account”. Een gekochte licentie is grijs.

Inschrijven
Kies bovenin de balk voor het tabje met “wedstrijden”.
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Je ziet nu alle evenementen van alle sporten

Middels de knoppen bovenaan kun je zoeken. Ik heb hier geen datum gezocht, wel wil ik alleen
wedstrijden zien en dan ook nog alleen die van de behendigheid.
Op dit moment staat er nog niet zo veel in, dus hoef je niet te zoeken. Wil je je zoekopdracht
ongedaan maken, klik dan weer op wedstrijden.
Kies een wedstrijd waarvoor je wilt inschrijven. Klik op de foto of op de titel.
Je ziet nu links de gegevens van de wedstrijd. Bij de FHN loop je altijd 3 rondjes, 1 Vast Parcours, 1
Jumping en 1 Spel. Hier staat Gambling, maar het zóu kunnen dat het een snooker is. Maar je betaalt
dus maar 1 keer.

LET OP: Selecteer dus bij inschrijving altijd alle rondjes. Want dan gaat het goed met de betaling én
dan gaat het goed met de resultaten. Kies je niet alle rondjes, dan kun je niet meedoen!
Kies aan de linkerkant jouw combinatie die je gaat inschrijven. Dat kan er eentje zijn, maar je kunt er
ook meteen meerdere selecteren.
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Klik daarna op inschrijven.
Selecteer alle klassen !!

Bij de meeste wedstrijden zijn er geen “extra’s”, maar hier kun je dus dingen zien als additionele
prijzen voor bv lunch of een diploma/certificaat als dat van toepassing is. (Organiserende verenigingen
kunnen hier bv ook eventueel aangeven dat er gekampeerd kan worden oid)
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Klik Next
Nu kom je bij de betalingsmogelijkheden.

Je kunt gebruik maken van je portemonnee. Dan moet je daar geld in storten en kun je daaruit
betalen. Je kunt ook gebruik maken van iDeal.
Er staan nu her en der in het systeem nog verwijzingen van dingen die je eventueel later kunt betalen,
maar die gebruiken wij niet. Dus als je het ziet, kun je het niet gebruiken.
Handel je betaling af en dan ben je ingeschreven!
Controleren
Wil je zien of het écht gelukt is. Ga naar Inschrijvingen.
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Hier zie je een lijst met alle ingeschreven evenementen. Wil je details zien, klik dan achteraan de regel
op Visie (dat moet nog juist vertaald worden 😉)

En nu zie je alle klassen waarvoor je hond is ingeschreven. Op dit moment staat alleen de klasse nog
niet goed ingericht. Dus het kan zijn dat je ineens in de B 20 lijkt te lopen. Voor sommige mensen klopt
dat, maar voor veel mensen ook niet.

Op moment van schrijven zitten er nog wat dingen niet helemaal goed in het systeem. Sommige
vertalingen kloppen niet helemaal (in plaats van Terug, staat er Rug). Sommige functies staan er in die
we niet gebruiken. Of andersom, functies die we wel gebruiken staan er nog niet in.
Alles wat je ziet, is fijn om te melden bij ons. Dan kunnen wij kijken of deze al bekend is, of dat deze
nog aangemeld moet worden.
Hulp nodig, vragen en/of feedback? Stuur een email naar online@fhn.nl
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