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Grönt kort – Information till förening  
 

Allmänt  

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.  

 

Syftet med grönt kort  

Syftet med grönt kort är att ryttare som vill tävla, oavsett tävlingsgren, ska få en likriktad 

baskunskap i hästkunskap, regler, värdegrund och trygghet.  

 

Grönt kort-kursledare i föreningen  

För att verka som Grönt kort-kursledare ska fortbildning genomföras vartannat år, i samband med 

revidering av materialet.  

 

Nya kursledare får utbildas löpande. Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort-kursledare. 

För att vara behörig kursledare i grönt kort ska personen vara lägst 20 år, ha genomfört 

basutbildningen samt ha någon av SvRF´s utbildningar i botten som lägst Ridlärare SRL 1, C-

tränare, eller officiell funktionär. Grönt kort-kursledare som utbildats före 2014 behåller sin 

behörighet även om basutbildningen inte är genomförd, det är dock en stark rekommendation att 

den genomförs. Kompetensbeskrivningen är uppdaterad från 2021.  

 

Grönt kort-kursledare måste ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet 

samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom Ridsporten. Kursledaren ska också vara en bra 

förebild och en pedagogisk ledare.  

 

En godkänd Grönt kort-kursledare ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. 

Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort-kursledare till distriktets kurser.  

 

Det rekommenderas att nya Grönt kort-kursledare går med som assistent på en utbildning innan 

personen själv leder en utbildning.  

 

Material och ansvar 

Vid utbildning av nya grönt kort-kursledare presenteras utbildningsportalen Grönt kort, 

handledningen samt det stödmaterial som kan användas. Deltagarna får uppslag på hur de kan lägga 

upp utbildningen samt vilka kunskaper som krävs som Grönt kort-kursledare för att kunna 

genomföra utbildningens olika steg. Om kursledaren saknar vissa kunskaper rekommenderar vi att 

kursledaren tar hjälp av ridlärare eller tränare. Det är dock du som är Grönt kort-kursledare som ska 

se till att kursen genomförs enligt den plan och de krav som finns. Samtliga Grönt kort-kursledare 

ansvarar för att hålla sig uppdaterade i materialet och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå 

en fortbildning vartannat år. Distriktet ansvarar för fortbildningen.  
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Alla områden/ämnen i Handledarmaterialet är obligatoriska att genomföra i varje kurs. 

Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen revideras vid behov, minst vartannat år.  

 

Grönt kort-kursledaren ska genomföra och uppmuntra kursdeltagarna att genomföra kursen Ren 

vinnare i ett steg i det Svenska Riksidrottsförbundets antidopingprogram samt informera och 

uppmuntra föreningen att genomföra Vaccinera kvlubben.  

 

Övergripande kursupplägg  

Det är föreningen som står som anordnare till en Grönt kort utbildning.  

 

Innan kursstart ska deltagarna ha följande förkunskaper. Läs mer.  

 

Föreningen/kursledaren kan själva välja att genomföra en praktisk dag för deltagarna och andra 

medlemmar att öva och genomföra de praktiska momenten innan Grönt kort kursens start, för att få 

intyget på de praktiska färdigheterna underskrivet.  

 

Grönt kort kursen är sedan uppdelad i en webbaserad del som deltagaren gör innan hen kommer till 

förening på kurs.  

 

Den webbaserade delen görs i utbildningsportalen Grönt kort och är obligatorisk för deltagaren att 

genomföra och ska vara godkänd minst 5 dagar innan det fysiska tillfället med kursledaren.  

 

Webbplatsen innehåller bland annat information om de olika tävlingsgrenarna och TR, samt vad 

ryttaren/kusken/voltigören behöver kunna före under och efter tävling. Webbkursen innehåller både 

text, bilder, ett antal filmer samt olika självtester. Testerna innehåller frågor om SvRF´s 

organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Den webbaserade delen har 

uppläsningsfunktion och filmerna finns textade på svenska och engelska. Även efter avslutad kurs 

kan deltagaren gå in och repetera och testa sina kunskaper. 

 

Den del av Grönt Kort kursen som leds av kursledare innehåller minst nio timmar som ska fördelas 

på minst två tillfällen. Kursen kan med fördel delas upp på fler tillfällen. Efter kursen tillkommer en 

slutlig avstämning/slutprov. 

 

Den ledarledda delen av kursen ska i första hand hållas fysiskt i föreningen för att stimulera till 

samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vid speciella omständigheter, såsom mycket långa 

reseavstånd, kan maximalt 3 timmar av kursen hållas digitalt (tex. via Teams/Zoom) för att 

möjliggöra att resterande del sker under en fysisk träff. Detta ska ske i samråd med respektive 

distrikt. 

 

Tillgång till webbplats  

Webbplatsen kostar 175 kr per deltagare och beställs genom Sisu Förlag. Deltagarna beställer och 

betalar själva sitt utbildningsmaterial. Webbplatsen Grönt kort är framtagen i samarbete mellan 

Svenska Ridsportförbundet och SISU Förlag.  

 

https://renvinnare.se/
https://renvinnare.se/
https://www.vaccineraklubben.se/
https://ridsport.se/download/18.13d68d9518219fda5c6200/1663747299388/intyg-gront-kort.pdf
https://www.sisuforlag.se/produkt/gront-kort-galler-fran-2021-digital-artikel/
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Kurspris  

Fasta kostnader för en grönt kort kurs är 175 kr för webbplats samt en registreringsavgift till 

distriktet på 50–100 kr. Det är upp till föreningen att sätta sitt eget kurspris baserat på övriga 

omkostnader. Registreringsavgiften fakturerar distriktet till föreningen efter att redovisningstabellen 

har skickats till distriktet. På grund av GDPR sparas listorna med registreringstabellen endast en 

kort period hos distriktet. Det är viktigt att deltagarna får intyg av kursledaren att de har genomfört 

grönt kort kursen.  

 

Mer information  

Mer information hittar du Svenska Ridsportförbundets hemsida. Webbplatsen finner du på 

Ridsportens Utbildningsportal. 

https://www.ridsport.se/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/

