UTBILDNING GRÖNT KORT
Skultorps Ryttarsällskap
Skultorps Ryttarsällskap bjuder in till en Grönt kort kurs.
Grönt kort måste du ha för att få tävla från lokal nivå. (ej klubbtävling)
Du får gå kursen från och med det år du fyller 13 år. Är du under 13 år går din målsman
kursen. Du måste ha grönt kort från det året du fyller 14 år.
Kursen består av en digital del som du gör på egen hand och en fysisk del bestående av 3
träffar tillsammans med din kursledare.

Kursen är för dig som:
•
•
•
•

Vill få utökad kunskap om tävling och hästkunskap
Har barn som vill/ska ut och tävla på lokal nivå
Är 13 år och vill börja tävla på lokal nivå
Är barn eller föräldrar som tävlar på klubbnivå men som vill lära sig ännu mer om
ridning, hästar och tävling.

Är man hästintresserad så tycker vi att det är en bra och lärorik kurs, inte bara om man ska
ut och tävla utan man lär sig en hel del bra saker om hästar och ridning som är bra att kunna.

Upplägg:
Del 1 – Digital del, självständigt (Avklarad senast 8/10)
Den digitala delen av Grönt kort kursen består av åtta avsnitt med texter, filmer, animeringar
och uppgifter som du ska gå igenom. Det ska vara gjort senast 5 dagar innan träff 1 börjar.
Här beställer du det digitala utbildningsmaterialet
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1484821

Kostnad 150:-

Del 2 – 3 fysiska träffar. Plats Café Krubban, Jutagården.
•
•
•

Tisdag v.41
Onsdag v.41
Tisdag v.43

12/10
13/10
26/10

Träff 1 KL 18:00-21:00
Träff 2 KL 18:00-21:00
Träff 3 KL 18:00-21:00
Eventuellt genrep inför slutprov

Del 3 – Slutprov. Plats Café Krubban, Jutagården
Onsdag v.43

27/10

Slutprov KL 18:00-20:00

Kostnad: 750 kr Personer som är medlemmar i SRS
Avgiften betalas via Horsemanager.
-

Medföljande barn eller förälder som inte ska ta själva kortet betalar inget.
Föräldrar till barn som är medlemmar betalar detta pris.

1000 kr Personer som inte är medlemmar i SRS.
Avgiften betalas via Swish på första träffen.
(Avgiften är för del 2 och 3 för att täcka arvode, kursmaterial samt
registreringsavgift för godkänt grönt kort.)

Kursledare: Frida Hansson. Vid frågor kontakta frida@jutagardensstuteri.se

Anmälan: Anmälan senast fredag 8/10.
Medlemmar anmäler sig via Horsemanager. Du hittar kursen under aktiviteter.
Icke medlemmar kan maila frida@jutagardensstuteri.se.

Välkommen!

Bra att veta…
Sv Ridsportförbundet informerar:

Förkunskaper:

Vill du veta mer om Grönt kort?
Här finns all information samlad.

Innan man kan ta Grönt Kort är det vissa
förkunskaper man behöver ha.

https://www.ridsport.se/Utbildning/grontkort/

https://www.ridsport.se/globalassets/78d850da9a8d4f11864dc
0d8f5a5b112/intyg-gront-kort.pdf

Temadag:
Jutagårdens Ridskola arrangerar en
Temadag måndag 4/10 v.40 där samtliga
moment kan genomföras.

