
 

 

 

JULLOVSAKTIVITETER 2022-2023  

• Anmälan sker via din elevportal i Hippocrates.  Vi stänger anmälan ett par dagar före respektive 

tillfälle, antal dagar innan varierar utifrån helg/röda dagar/personalens semester. 

• Vid anmälan har man möjlighet att lämna hästönskemål. Ju fler hästar man önskar, ju större är 

chansen att vi har möjlighet att dela ut någon av de önskade hästarna. Häst får man tilldelad på 

plats av instruktören, önskemål kan lämnas men vi garanterar inte att man får den/de hästar man 

önskat utan ridskolans personal fördelar hästarna så att de får en bra arbetsfördelning/vila. De 

behöver också ett omväxlande arbete mellan hoppning, dressyr och WE på olika nivåer.  

• Vid hopplektioner och WE lektioner så bygger första gruppen fram och sista plockar undan. Kom i 

god tid så ni hinner hjälpa till innan och var beredd att stanna kvar och plocka bort,  

• Om lektionen är full när du anmäler dig så går det att ställa sig på kö, Du får ett meddelande om 

någon avbokar och du får en plats. 

• Elever som rider på ridskolan samt medlemmar med egen häst har förtur tom  

1 december. Elever som ej rider på ridskolan alt ej är medlemmar med egen häst får anmäla sig 

from den 2 december via upk@uppsalaponnyklubb.se  

• Vid få anmälningar kan lektionen ställas in. Om någon lektion bir inställd på grund av få deltagare 

så kontaktar vi dig. Hör du ingenting så är din lektion bokad och du kommer ut till stallet i god tid 

innan.  

• Lektionen/lektionerna faktureras ca 1-2 veckor före respektive lektion, betalning sker inom 30 

dagar 

• Vid sen anmälan skickas fakturan så snart som möjligt och betalning sker inom 30 dagar 

• Avanmälan av bokad lektion sker via upk@uppsalaponnyklubb.se senast 14 dagar före lektion. 

Därefter får man betala lektionen även om man inte rider den.  

Logga in via https://academy.hippo
crates  
Användarnamn är din/målsmans mejladress  
Lösenord UPK2017 alt om du ändrat till ett personligt lö
senord  
Ridskolans kod UPK  
Välj Ridskolan  
Välj person du vill anmäla  
Läs igenom kursinformationen  
Välj läger du vill anmäla till   
Kryssa i Boka-rutan  
Bekräfta genom att trycka ja  

 
Välj aktiviteter  
Där ser du ditt/dina bokade lektioner. 
 
För att lägga till minst 4 st hästönskemål,  
kompisönskemål, 
Klicka på den gröna pratbubblan, fyll i dina önskemål 
där.  
 
OBS! Vi kan inte besvara några meddelanden som skr
ivs i pratbubblanmen vi kan läsa det ni skriver. Ni kan
 skriva i ev ändringar av häst-
önskemål  i pratbubblan fram tills dess att anmälan  
för lägret stänger.  
 

ALLMÄNNA REGLER 
Översikt över vad som gäller för våra kurser 
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