Grönt Kort Kurs
Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Oavsett om man är hästeller ponnyryttare, kusk eller voltigör.
Kursen ger dig en bred grundkunskap kring det som är bra att veta inför ditt tävlande. Kursen genomförs
digitalt och fysiskt (se resp. träff) och är uppdelad i olika delar. Första delen är självstudier, du läser, tittar
på filmer och gör uppgifter på webben. Del 2 är två träffar med ledare, se datum nedan. Detta avslutas
sedan med ett prov.
Vem får ta grönt kort
Från det år ryttaren fyller 13 år. Läs mer om åldersgränser på ridsport.se
Förkunskaper:
Inför kursen krävs vissa förkunskaper som ska intygas av ridlärare eller tränare. Vad som krävs kan du läsa
på ridsport.se intyget presenteras även på infoträffen. Se praktiska moment längre ner på sidan.
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.

Följande dagar/tider ”träffas” vi: Träffarna Del 1 och 2 är obligatoriska och det krävs att man
är med på alla dessa träffar för att man ska kunna genomföra kursen.
UPPSTART MED DIGITAL INFOTRÄFF
Info.träff: 14 nov kl. 19.00-19.30 via Teams

Del 1 SJÄLVSTUDIER

Självstudier på webben. Uppskattas till ca 10 h.
Del 1 ska vara klar innan Del 2 startar. Uppläsningsfunktion finns.

PRAKTISKA MOMENT PÅ RIDSKOLAN

Del 2 TRÄFFAR

25 nov kl. 19.00 frivilligt för den som vill öva på
de praktiska förkunskaperna och få de godkända
av ridlärare. Din ridlärare godkänner själva
ridkunskaperna från dina lektioner.
Den som tar Grönt Kort som medföljande
målsman
samma
moment som
Delska4klara
TRÄFF
PÅpraktiska
RIDSKOLAN
andra, 28
men
ej
ridprov.
Ridprovet
gäller
i detta fall
aug. kl. 9-12
ryttaren själv.

11 dec. kl. 9-16 på ridskolan
18 dec. kl. 9-12 på ridskolan med praktiska
moment inklusive stickprov på förkunskapsproven

DEL 3 SLUTPROV
9 jan. kl. 9.00 på ridskolan

Här hittar du mer info samt beställer utbildningswebben: https://www.ridsport.se/Utbildning/grontkort
Kurskostnad: 750 kr medlemmar och 900 kr icke medlemmar. 150 kr för Utbildningswebben tillkommer.
100 kr för den frivilliga delen den 25 nov. Avgiften faktureras.
Kursledare: Elin Svärd svardhasthovslageri@outlook.com Grönt Kort utbildare och ridlärare.
Anmälan för medlemmar eller deras föräldrar sker på www.minridskola.se och är bindande. Icke
medlemmar anmäler till info@ntrk.org. Sista anmälningsdag 2021-10-31

