Grönt Kort Kurs
Tävlingsgrupper samt privatekipage!

Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Oavsett om man är hästeller ponnyryttare, kusk eller voltigör.
Alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatorisk Grönt kort-kurs. Du som är 12 år och yngre ska
delta tillsammans med en förälder/målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och
sedan följer med vid tävlingar. Från året du fyller 13 får du själv gå kursen och från året du fyller 14 ska
du ha ett eget kort.
Du som är över 18 år behöver ej gå kursen men genomföra delprov och slutprov. Kursen ger dels
nödvändiga kunskaper om regler och bestämmelser i samband med tävling och dels information och tips
gällande många praktiska frågor. Dessutom belyser den hur man uppträder på tävlingsbanor,
säkerhetsfrågor mm.
Förkunskaper:
För att deltaga i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper. Ryttaren ska med en god sits på
ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter (inkluderat sadling, tränsning,
visitering). Detta skall styrkas av din ridlärare här på ridskolan eller om du inte är elev på ridskolan, med
ridintyg från en auktoriserad C-tränare eller ridlärare minst Level
Registrering:
De som går Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Den Grönt Kort
ansvarige i klubben/föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till
distriktet på vilka personer som klarat det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort
markering” i TDB.

För er som vill ut och tävla anordnar Nyby Torshälla Ridklubb Grönt Kort kurs under dec 2018 och
januari 2019. Vi kommer att träffas på följande dagar/tider:
22 dec kl. 15-18
29 dec kl. 9-15
4 jan kl. 14-18
12 jan SLUTPROV kl. 9
Priset för kursen inkl. Grönt kortbok , delprov/slutprov och registrering är 1200 kr för våra
medlemmar, ej medlemmar 1800kr. Medtag egen fika/mat och egen dator/surfplatta.Du som är
över 18 år och bara vill göra delprov och slutprov betalar 700 kr om du är medlem och 900 kr om
du inte är medlem. Ange i anmälan meddelande om du bara vill göra delprov och slutprov eller om
det är förälder som ska gå kursen tillsammans med barn (barnet under 13 år).
Sista anmälningsdag 2018-12-14.
Kursledare: Elin Svärd, ridlärare, tävlingsryttare och Grönt Kort utbildare
För frågor maila elin@ntrk.org
Anmälan för medlemmar eller deras föräldrar sker på www.minridskola.se. Icke medlemmar
anmäler till info@ntrk.org.

