
  

  

 

GRÖNT KORT 
KURS 

VEM BEHÖVER GRÖNT KORT? 

Alla som tävlar från lokal tävling och uppåt 
ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är 
häst- eller 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. Den är uppdelad i olika delar och 
avslutas med ett skriftligt prov. 

Grönt kort är ett bevis för att du som 
ryttare, kusk och voltigör har de praktiska 
och teoretiska kunskaperna som krävs för 
att tävla. 

VEM FÅR TA GRÖNT KORT? 

Från det att ryttaren fyller 13 år. 
Läs mer på, 
https://ridsport.se/utbildning/for-
ryttare/gront-kort 

FÖRKUNSKAPER 

Det krävs vissa förkunskaper som ska 
intygas av ridlärare (lägst SRL1) eller 
tränare (lägst C-tränare). Vilka 
förkunskaper som krävs kan du läsa om 
på https://ridsport.se/utbildning/for-
ryttare/gront-kort 

Intygen kommer att delas ut vid första 
kurstillfället. 

REGISTRERING 

De som går Grönt kort kursen kommer 
under kursens gång registrera sig i TDB 
(eller en förälder). Efter avslutad kurs och 
godkänt prov kommer den Grönt kort 
ansvarige i föreningen att rapporterar 
slutliga avstämningsuppgifter till distriktet. 
Distriktet registrerar därefter en ”grönt kort 
markering” i TDB. 

ANMÄLAN 

Anmälan görs via E-post till 
ki.roos@icloud.com 

Senast 17 mars 2023 
Begränsat antal platser, medlemmar har 
förtur. 

Vid anmälan ange att det är Grönt kort 
och namn på deltagaren. 

KURSLEDARE 
Ki Hult Roos och Linnéa Karlsson, 
Grönt kort utbildare. 

Vid frågor maila 
ki.roos@icloud.com.com eller 
linnea93-karlsson@hotmail.com 

På Sigtunabygdens Ryttarförening 25-26 mars 2023 

UPPSTART MED FYSISK INFOTRÄFF 
MÅNDAG 20/3, 18.00-19.00, Teorisalen Sigtuna ridskola 

Del 1, Självstudier (9 h) 
Du anmäler dig själv till de digitala självstudierna via länken 
https://www.sisuforlag.se/produkt/gront-kort-galler-fran-2021-
digital-artikel/ 

Den kostar 175 kr och betalas vid anmälan. 

Den digitala delen av Grönt kort består av åtta avsnitt med 
texter, filmer, anmineringar och uppgifter som du ska gå 
igenom. 

Denna del ska vara vara klar innan del 2 startar. 

Del 2, Teori + Praktiska moment, öva och visa. 
Obligatorisk (4,5 h) 
Vi träffas i Ridskolans teorisal för genomgång av dagens 
övningar. LÖRDAG 25 mars kl. 9.30 - 15.30 

Möjlighet att köpa lunch och fika finns. Det finns även möjlighet 
att värma medhavd matsäck. 

Del 3, Teori + Praktiska moment, öva och visa. 
Obligatorisk (4.5 h) 
Vi träffas i Ridskolans teorisal för genomgång av dagens 
övningar. SÖNDAG 26 mars kl. 9.30 - 15.30 

Möjlighet att köpa lunch och fika finns. Det finns även möjlighet 
att värma medhavd matsäck. 

Del 4, Slutprov, Obligatoriskt 
Slutprovet i teorisalen på Sigtuna ridskola 
SÖNDAG 16 april kl. 10.00 - tills man är klar. 

KOSTNAD 
Medlem: 690 kr 
Icke medlem: 1090 
Avgiften betalas in på bg. 5162-5960 
eller Swish nr. 123 308 61 70 
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