Handleiding KNAF-app seizoen 2021
De KNAFapp is de downloaden in de Appstore en Play Store en wordt aangegeven met het logo:
Voor gebruikers op pc is het via de internetbrowser te openen via : https://www.knafapp.nl/web

De KNAFapp is opgebouwd uit 2 delen official en autosport, onderstaande uitleg heeft betrekking op het
deel autosport waarin ook alle evenementen worden getoond.
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Hoofddoel van de app is een snelle communicatie tussen organisatie en gebruikers van de app.
Vanaf het seizoen 2021 is de app tevens het officiële publicatiebord voor evenementen waar gebruik
wordt gemaakt van de KNAFapp.
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