Intyg
Förkunskap Grönt Kort

Härmed intygas att ryttaren/kusken/voltigören/linföraren har de
praktiska f örkunskaper som krävs för att gå Grönt Kort-utbildning.

Förkunskaper/förutsättningar för prov specificeras på särskilt blad (bilaga 1).
Intygas av Svensk Ridlärare lägst level I eller licensierad tränare med lägst
C-tränarbehörighet. För kusk intygas av behörig tränare i körning.

Datum

Signatur

Namnförtydligande

Titel

Förening

Bilaga 1

Förkunskaper
Intyget bekräftar att ryttaren/kusken/voltigören/linföraren har de
praktiska färdigheter som krävs inför Grönt kort-utbildning:

Att ryttaren med god sits och på ett säkert sätt balanserat och följsamt sätt kan rida
hästen i samtliga gångarter (inkluderar sadling, tränsning, visitering etc).
Att kusken ska visa körning på ett säkert och balanserat sätt, på ett fyrkantigt spår,
i skritt och trav samt göra halt (inkluderar selning, tränsning, visitering etc).
Att linförare har gått en linförarkurs med godkänt resultat.
Att voltigören på ett tryggt och säkert sätt kunna visa grundövningar för minst lättklass
i skritt. Voltigören ska också kunna hantera hästen på ett säkert sätt från marken vid
skötsel, samt medverka vid av- och påklädning av hästens voltigeutrustning.

Intyget bekräftar också att ryttaren/kusken/voltigören/linföraren kan:
Visa häst vid hand
Binda upp en häst med säkerhetsknut
 enomföra en lastning med eller utan häst samt att muntligt kunna redogöra
G
för hur en häst ska vara utrustad när den åker transport, och hur man på ett
säkert sätt lastar och lastar en häst.
Visitering
Ta på och av ett hästtäcke
Dekorativ hästvård.

För personer med funktionsnedsättning individanpassas rid-/körprovet.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan beroende på grad av funktions
nedsättning ta eget- eller tävla på målsmans eller annan myndig persons Grönt kort.
Kontakta gärna Svenska Ridsportförbundet för mer information.

Exempel på prestation som motsvarar ovanstående krav i samtliga grenar är:
Genomfört och godkänt lägst märke III.
Fullföljt en start i någon av grenens lägsta tävlingsklass på klubbtävling.

Uppsuttna krav gäller inte medföljande målsman, annan medföljande myndig person.
Uppsuttna krav gäller istället för ryttaren under 14 år (gäller ej personer med intellektuell
funktionsnedsättning).

