
Tips på användning av 
ridskolans system Horse 
Manager 
	  

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	  
https://horsemanager.se/pupils/sign_in?farm_id=361	  

Inloggning	  

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.	  

På	  sidan	  som	  visas	  när	  du	  loggat	  in	  kan	  du	  se	  dina	  kommande	  lektioner	  och	  andra	  
aktiviteter	  på	  ridskolan.	  

	  
	  

Se	  på	  ridskolans	  schema	  

Ridskolan	  genomför	  varje	  vecka	  mer	  än	  30	  olika	  lektioner,	  och	  du	  kan	  se	  alla	  de	  olika	  
ridgrupper	  som	  ridskolan	  har.	  	  

Du	  hittar	  en	  alltid	  uppdaterad	  länk	  till	  ridskolans	  schema	  i	  mitten	  av	  vänsterkolumnen	  
på	  första	  sidan	  :	  



	  
Vyn	  över	  lektionsschemat	  visas	  då.	  Om	  du	  ställer	  dig	  med	  markören	  på	  en	  ridgrupp	  får	  
du	  information	  om	  gruppen!	  

	  

	  
Mina	  uppgifter	  

När	  du	  är	  inloggad	  i	  elevportalen	  så	  kan	  du	  klicka	  på	  ditt	  namn	  uppe	  i	  högra	  hörnet.	  Där	  
finns	  då	  en	  undermeny	  som	  innehåller	  menyrubriken	  Inställningar.	  På	  Inställningar	  
hittar	  du	  dina	  uppgifter.	  Här	  kan	  du	  ändra	  ditt	  lösenord	  och	  dina	  kontaktuppgifter	  

	  

	  

	  



Avboka	  en	  lektion	  och	  boka	  igenridning	  

Givetvis	  händer	  det	  ibland	  att	  man	  inte	  kan	  rida	  sin	  lektion	  och	  ridskolan	  erbjuder	  alla	  
ridande	  möjligheten	  att	  rida	  igen	  en	  missad	  lektion,	  om	  den	  avbokats	  i	  tid.	  	  Du	  hittar	  
din/dina	  ridgrupp	  (-‐er)	  under	  fliken	  Grupper.	  På	  sidan	  Grupper	  klicka	  på	  den	  grupp	  som	  
du	  vill	  avboka	  lektion	  för.	  En	  lista	  med	  lektioner	  för	  den	  valda	  gruppen	  visas.	  

	  

Klicka	  på	  Avboka	  för	  det	  lektionstillfälle	  som	  du	  vill	  avboka.	  Klart!	  När	  du	  gjort	  det	  står	  
det	  att	  lektionen	  är	  avbokad	  och	  det	  har	  även	  skapats	  ett	  igenridningstillfälle	  som	  visas	  
ovanför	  listan	  av	  lektioner.	  

	  

När	  du	  vill	  boka	  ett	  igenridningstillfälle	  klickar	  du	  på	  Boka	  igenridningar.	  	  

Du	  ser	  tillgängliga	  platser	  i	  grupper	  som	  är	  på	  din	  nivå	  eller	  lägre.	  Avbokningar	  
accepteras	  fram	  till	  13:00	  på	  vardagar	  och	  till	  07:30	  på	  helgerna,	  så	  titta	  gärna	  in	  flera	  
gånger!	  

Valbara	  igenridningstillfällen	  visas	  i	  listan,	  välj	  igenridningstillfälle	  som	  passar	  och	  
klicka	  på	  knappen	  Skapa	  igenridning.

	  

När	  du	  skapat	  igenridningstillfället	  visas	  det	  i	  listan	  med	  dina	  lektioner.	  

	  



Få	  in	  din	  dina	  lektioner	  och	  aktiviteter	  i	  din	  kalender	  

Alla	  aktiviteter	  och	  lektioner	  som	  du	  är	  anmäld	  till	  finns	  i	  din	  alldeles	  egna	  ridskole-‐
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	  har	  klickat	  skiljer	  sig	  lite	  mellan	  olika	  mailsystem	  men	  du	  ska	  
prenumerera	  på	  kalendern.	  På	  så	  sätt	  är	  den	  alltid	  uppdaterad.	  

	  


