Till alla ryttare och medlemmar:
Nu startar vi vårt nya administrationssystem! Det innebär att du själv kan gå in i systemet
och ändra dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att du uppger en korrekt e-postadress där du
kan ta emot epost-fakturor. Fakturorna för din ridning kommer i fortsättningen från Nacka
Ridklubb (vilket har med SvRF: regler för LOK-stöd att göra). Medlemskap i Nacka Ridklubb
är som tidigare obligatoriskt! Pappersfakturor kommer efter systemskiftet att debiteras
extra.
Samtidigt har vi lagt upp två nya e-postadresser:
ridskolan@nackaridhus.se använder du när du vill komma i kontakt med ridlärarna,
resonera om gruppbyten och liknande.
kansli@nackaridhus.se använder du för fakturafrågor, betalningar och liknande.
När allt är klart kan du själv


kolla vilka hästar som ska gå på din lektion



ändra dina uppgifter



avboka lektioner



anmäla dig till kurser, läger och tävlingar



ställa dig i kö för ridskola

Så småningom hoppas vi kunna bygga ut systemet så att du även ska kunna boka på
igenridningar själv.
Nytt i samband med systemskiftet är en förändring i avbokningsreglerna. Du får, som
tidigare, avboka tre (3) lektioner per termin. Men nu gäller att avbokningar ska ridas igen
inom åtta (8) veckor. Alltså kan du om du avbokar sent på höstterminen rida igen på dina
gånger på vårterminen. Fortfarande gäller att igenridning bara kan ske i mån av plats (d v s
att det finns en avbokning i gruppen man vill rida i)
Så här gör du:


Gå in på www.MinRidskola.se , länk finns på både klubbens och ridskolans
hemsidor.



Logga in med ditt personnummer. Lösenordet är, första gången, dina fyra sista
siffror.



Välj ett nytt lösenord.



Gå in på din profil och kolla att alla uppgifter stämmer.



Är det flera familjemedlemmar som rider eller bara är medlemmar måste alla logga in
med sitt eget personnummer.

OBS! Vi kommer att skicka ut mail till er registrerade epost-adress för fakturor.
Det är viktigt att ni verifierar denna adress enligt anvisningar i det mailet.
Har ni inte fått något verifikations mail eller vill ändra er epost-adress kan ni antingen ändra
denna i er inloggning på www.minridskola.se (se ovan) eller maila önskad epost-adress för
fakturor till kansli@nackaridhus.se

