Information till elever inför hösterminen 2015
Hejsan och välkommen, en liten information inför starten;
Första veckan tar vi av lektions tiden en info stund i stallet innan Ni ryttarna går ut till ridbanan. Så
kom i tid till första lektionen titta igenom anslagstavlan och ta denna lapp i korgen, vänta i stallet
på din instruktör för att ha en genomgång om våra rutiner före och efter ridning till starten.
Sätter upp en lista på anslagstavlan för elever att kika på samt att Ni får ett info blad med Er hem. Är
det någon elev som skall ta emot häst på ridbanan, så den elev som ridit innan föregående lektion,
promenera med hästen på ridbanan i väntan på att genomgång i stallet är klar. Kolla om någon skall
ha hästen före eller efter dig.Läs igenom avtalet som står i Horsemanager också.
Visitering av häst före och efter lektionen, samt handhavande av häst, anslag finns uppsatt.
Horsemanager, att man loggar in på sin mejl adress och har man inte loggat in förut eller glömt sin
inloggning tryck på glömt lösenord. Innan du som elev kan gå vidare i horsemanager, godkänna
avtalet som kommer upp på din elevportal , viktigt annars kommer du inte vidare.
Som elev kan du också avboka dig själv i horsemanager samma dag före kl 9.00 för att igen ridning
skall gälla, men givetvis avboka dig senare också, eller avboka dig som tidigare, via vår telefon på
svararen. Du kan inte avboka sig via mejlen om det inte gäller avbokning långt fram i tiden. För igen
ridning samma dag kan du gå in och kolla på HM mellan kl 10.00-12.00 eller ringa till kontoret alt
tfn svarare för igen ridningstid.Igenridning från avbokningstillfället skall ske inom 4ggr/ för att inte
all igenridning skall hopa sig på slutet. Om du ej ridit igen inom 4 ggr från avbokningstillfället före
eller efter då förfaller igenridningen.Sista gången kan man inte rida igen.
Elev kan på sin elevportal köpa tjänsten sms ( 65 kr för hela terminen)så får du inför din ridskole
lektion ett sms med vilken häst du skall ha till kvällen samt om den går första eller sista lektionen
osv. Alla elever kan logga in på HM efter kl 13.00 och se hur det ser ut inför kvällens lektion. Den
tjänsten gratis.
Läs information om Mörs höstlovs lätta kommer och att du som RS elev får deltaga, men skall
anmäla dig på lista i stallet, efter godkännande från instruktör. Läs vidare info om betalning etc.
Första lektionen har vi intro och repetition, anpassat efter vilken nivå gruppen är på. Andra lektionen
fokus på sittsen och inverkningar, hjälper. Har du något speciellt handikapp eller annat besvär tala
med din instruktör före lektionen, var inte rädd att be den gå åt sidan så du kan informera om det är
något. Till tredje lektionen skall ni elever tillsammans med Er ridlärare gå igenom terminens kursplan.
Instruktören skall efter varje lektionskväll checka in vilka elever som var där, samt att instruktören
kan då också kan skriva om något särskilt varit samt eventuell planering inför nästa lektion till mig(
Ylva) samt även sända kommentarer och feed back till Er elever, om det är något speciellt.
Ha gärna önskemål till Era instruktörer inför terminen och var inte rädd att framföra Era synpunkter
till mig eller Er instruktör. Mejla eller ring om Ni inte får tillfälle att prata vid lektionen
Tack för hjälpen och hoppas Ni alla skall trivas hos oss. Välkomna önskar Ylva med personal

