Tips på användning av ridskolans system HorseManager
Hej,
Det finns många fina och användbara funktioner som du som elev eller förälder till ridande
elev kan ha nytta av för att hantera din ridning. Här beskriver vi några av alla de
funktioner som du kan nå från Elevportalen, alltså via www.horsemanager.se/prk .
Du loggar alltid in med din e-postadress och ditt lösenord. Har du glömt lösenordet kan du
klicka på knappen Glömt lösenord så skickar systemet ett nytt till dig.

Titta på ridskolans schema
PRK genomför varje vecka mer än 40 olika lektioner, och ibland är det inte dumt att kunna se alla de olika
ridgrupper som ridskolan har. Du hittar en alltid uppdaterad länk till ridskolans schema i mitten av
vänsterkolumnen på förstasidan :

För juniorer och seniorer är det
Vårterminen 2014 som gäller, och för våra
Knattar gäller Vårterminen 2014-K1, K2 osv

Om du ställer dig med markören på en ridgrupp får du information om gruppen !

Avboka en lektion och boka igenridning
Givetvis händer det ibland att man inte kan rida sin lektion och PRK erbjuder alla ridande möjligheten att
rida igen en missad lektion, om den avbokats i tid. Du hittar din/dina ridgrupp (-er) under fliken Grupper:

Klicka på den grupp som du vill avboka för. Klart !

Direkt efter avbokningen eller vid ett senare tillfälle kan du se om det är möjligt att boka en igenridning,
klicka bara på länken ovanför (”Boka igenridning”)

Du ser tillgängliga platser i grupper som är på din nivå eller lägre. Avbokningar accepteras fram till 14:00 på
vardagar och till 07:00 på helgerna, så titta gärna in flera gånger !

Boka strölektioner
Förutom att rida i lektionsridning kan man hos oss på PRK också boka sig för enskilda lektioner, det som
kallas strölektioner. Denna möjlighet finns för alla som är medlemmar i Partille Ridklubb. Du hittar detta i
vänsterkolumnen på förstasidan, och du ser direkt de olika grupper som vi kan erbjuda bokning i:

Precis som för Intresseanmälan och igenridning
ser du bara de grupper som är för din
åldersgrupp samt på din nivå eller lägre.
Ser du att det dyker upp en grupp som du vill
rida i så klickar du på knappen och bekräftar. Du
kan direkt gå till Varukorgen och ta ut fakturan,
som du kan få per mail eller i pappersform !

Boka aktiviteter
PRK anordnar ett antal olika aktiviteter varje år, allt ifrån tävlingar och läger till utbildning och spökkvällar.
Vi lägger ut information om dessa på hemsidan och anslår i vissa fall information på stallet. Du hittar också
dessa i högerkolumnen på första sidan i HorseManager:

Du ser de aktiviteter som är aktuella för dig
och/eller ditt barn. Klicka på aktiviteten för
att läsa mer. Om det är en uppsutten aktivitet
som kan eller i vissa fall skall den betalas
genom systemet, på samma sätt som exv för
strölektioner.

Få in din dina lektioner och aktiviteter i din kalender.
Alla aktiviteter och lektioner som du är anmäld till finns i din alldeles egna PRK-kalender. Sektionen hittar du
i högerkolumnen på förstasidan. Kalendern kan du få in i ditt mailsystem eller platta/telefon genom att klicka
på länken:

Förfarandet efter att du klickat skiljer sig
lite mellan olika mailsystem, men du skall
prenumerera på kalendern. På så sätt är den
alltid uppdaterad.

Det är vår förhoppning att denna information har varit till nytta och att det kan komma
att underlätta för dig. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att maila till
oss på ridning@partilleridklubb.se

Med vänliga hälsningar

Personalen och Styrelsen
Partille Ridklubb

