Kompetensbeskrivning Grönt kort utbildare i föreningen
Ansvarig i föreningen
Alla Grönt kort utbildare behöver gå fortbildning 2021 i och med det nya materialet och kursplanen.
Där efter vartannat år, i samband med att materialet uppdateras med varje TR revidering. Nya
utbildare får utbildas löpande årligen. Varje förening kan utbilda en eller flera Grönt kort utbildare.
För att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå är Basutbildningen obligatoriskt behörighetskrav.
Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i
botten (lägst ridlärare srl 1, C-tränare eller Officiell funktionär).
I en övergångsperiod för de utbildare som ej uppfyller behörighet enligt den nya
kompetensbeskrivningen kommer hen ha möjligheten att ansöka om tillstyrkan från
distriktsstyrelsen för att få fortsätta som utbildare. Denna möjlighet bör användas sparsamt och
tillstyrkan ska endast vara möjlig om den sökandes kunskapsnivå är säkerställd och i paritet med
gällande behörighetskrav. Alla nya utbildare ska uppfylla den officiella behörigheten.
Rekommenderas att ny Grönt kort utbildare, går med som assistent på en utbildning innan personen
själv leder en utbildning.
Grönt kort utbildaren ska ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet
samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom Ridsporten. Du som Grönt kort utbildare ska
också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare. En godkänd Grönt kort utbildare ska vara
utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att
anmäla Grönt kort utbildare till distriktets kurser. Alla områden/ämnen i det nya
Handledarmaterialet är obligatoriska att genomföra i varje kurs. Utbildningsmaterialet, upplägget
och handledningen revideras vid behov, minst vart annat år. Under utbildningen går man igenom
deltagarmaterialet/utbildningswebben, handledningen samt det stödmaterial man som ledare kan
använda. Det är kursledarens ansvar att innan påbörjad kurs kontrollera att de delprov som
genomförts på utbildningswebben samtliga är godkända minst 5 dagar innan den fysiska träffen, det
gör du från din egen Grönt kort sida på utbildningsportalen.
Det är du som är Grönt kort utbildare som ska se till att kursen genomförs enligt den plan och de
krav som finns. Samtliga Grönt kort utbildare ansvarar för att hålla sig uppdaterade med materialet
och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå en fortbildning vartannat år. Distriktet ansvarar för
fortbildningen och registrering av Grönt kort i TDB kontot som skapas av alla som är över 18 år på
kursen, eller om du redan finns registrerad som ryttare på annans TDB. De praktiska intyg som ska
godkännas innan kursstart ska intygas av lägst licenserad C-tränare eller SRL 1.
Grönt kort utbildaren ska själv genomföra och uppmuntra kursdeltagarna att gå kursen Ren vinnare
som du hittar Här, i ett steg i det Svenska Riksidrottsförbundets antidopingprogram. Samt informera
och uppmuntra föreningen att genomföra Vaccinera föreningen.
I en övergångsperiod under 2021 för de utbildare som ej uppfyller behörighet enligt den nya
kompetensbeskrivningen kommer hen ha möjligheten att ansöka om tillstyrkan från
distriktsstyrelsen för att få fortsätta som utbildare. Denna möjlighet bör användas sparsamt och
tillstyrkan ska endast vara möjlig om den sökandes kunskapsnivå är säkerställd och i paritet med
gällande behörighetskrav. Alla nya utbildare ska uppfylla den officiella behörigheten.

