
Instructie inschrijven wedstrijden
0. Zorg eerst voor aanschaf van een geldige wedstrijdlicentie via je account op https://mijn.knsb.nl/login

1.

2.

3. Klik op de naam van de wedstrijd om alle info over deze wedstrijd te zien, of klik direct op Inschrijven

4. Bij Informatie vindt u de gegevens over de wedstrijd:

A. Wanneer de inschrijving opent en sluit 

B. Tot wanneer online, via afmeldlink in mail, kan worden afgemeld

C. Wie de wedstrijd in organisatie heeft, dus waar je met vragen terecht kan

D. Bij Extra informatie overige belangrijke zaken om vooraf te weten

E. Onder Afstandscombinaties welke combi's er gereden kunnen worden

F. Hoe laat de wedstrijd (of afstandscombinatie (ongeveer) begint)

G. Welke limiet er eventueel geldt om een afstandscombinatie te kunnen kiezen 

H. Welke clubs er mogen inschrijven

Kies de discipline Langebaan en vervolgens de baan waarop je de reeds actieve wedstrijden wilt zien. In 

Hoorn kies je Hoorn (Kunstijsbaan de Westfries).

Ga naar: http://inschrijven.schaatsen.nl

http://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
http://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden


5. Klik op Inschrijven en typ je relatie-/licentienummer in die je van Ledenadministratie hebt ontvangen:

6. Schrijf je nu verder in:

A. Controleer of je naam klopt

B. Vul je emailadres in waarop je de bevestiging en afmeldlink wil ontvangen

C. Klik bij Afstandscombinaties aan welke combinatie je wil rijden (in beeld welke je mag kiezen)

D. Klik op Inschrijven om je aan te melden

7. Bevestig je inschrijving ALTIJD door op de groene button te klikken!!!

Niet op de button geklikt is niet ingeschreven en kan je niet deelnemen aan de wedstrijd

xxxxx  yyyyy

... P ...



7. Controleer na bevestiging of je inschrijving goed is gegaan:

A. Controleer of je naam (in zwart) op de deelnemerslijst staat (in grijs is niet  bevestigd)

B. Controleer of je een bevestigingsmail hebt ontvangen (niet? Dan in SPAM?)

C. Wijzigingen na inschrijving in wedstrijd kan je via link in mail volgen

D. Afmelden (online) kan volgens de gestelde regels, via afmeldlink in de mail

e. Bij problemen met inschrijven, mail naar: ledenadmin@stgkoggenland.nl


