Grönt kort kurs – Ridklubben i Grästorp
Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller
ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en
tävlingsstart.

Följande åldersgränser gäller för Grönt kort:
•
•

•

Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med 1/1 det år den tävlande
fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven.
För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i
kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet
rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

Så här går kursen till:
Kursen har fått ett nytt upplägg sedan årsskiftet som innebär att kursen omfattar två olika delar, en del med
självstudier (webbaserat) samt en del med fysisk kurs.
•

•

Självstudier:
Självstudiedelen omfattar ca 10 timmar. Denna del görs via webben och du anmäler dig själv till denna.
Denna del ska vara genomförd, inskickad och godkänd 5 dagar före första fysiska kurstillfället. Se mer
information via länken nedan.
Fysiska träffar:
Vi träffas vid fem tillfällen, fyra tillfällen för genomgång av kurs samt ett provtillfälle. Upplägg av dagar och
tider beror på antal deltagare, ålder och kunskapsnivå.
Första tillfället är lördagen den 14 augusti kl. 10.00. Vid detta tillfälle bokas kommande datum in.

Förkunskapskrav:
Förkunskapskraven består av ridkunskap och de praktiska delarna, visa häst vid hand, ta på/av täcke, säkerhetsknut,
lastning och visitering. Detta intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. (Uppsuttna krav gäller dock inte
målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas). Länk till blankett för intyg hittas nedan. Intyget lämnas till
kursledaren vid den fysiska träffen. För ridskoleekipage anordnas tillfälle för genomförande av förkunskapskraven på
ridskolan.

Kostnad:
600 kr för medlem, 700 kr för icke medlem för den fysiska kursdelen samt 150 kr för den webbaserade
självstudiedelen.
Kostnaden för den fysiska kursen betalas via swish till 123-081 03 66, ange Grönt kort och namn på deltagaren.

Kursledare:
Linnea Söderqvist

Anmälan och frågor:
För anmälan, mer information och frågor hör av er till Linnea Söderqvist.
tel: 073-076 30 56
mail: linnea_s90@hotmail.com
Mer information om grönt kort, hur du anmäler dig till webbdelen samt blankett för intyg om förkunskap finns på
förbundets hemsida, se länken nedan.
https://www.ridsport.se/Distrikt/vastergotlandsridsportforbund/tavling/grontkort/

