
Kurs Gröna kortet – Tjörns Ridklubb 

Kursen är uppdelad i två delar där den första delen är en webbdel och den andra ett antal fysiska träffar 

samt ett slutprov. Webbdelen skall vara gjord innan första tillfället, testerna innehåller frågor om Svenska 

Ridsportförbundets organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Räkna med att 

det tar en del tid, den är beräknad till ca 10 timmar. De fysiska träffarna är planerade enligt nedan: 

Onsdag 25/1 kl. 18:30-20:30 

Lördag 28/1 kl. 12:00-15:00 

Lördag 4/2 kl. 12:00-15:00 

Söndag  5/2 kl. 12.00-14-.00 Repetition - slutprov 

Mer info kan även hittas på Ridsportförbundets hemsida: 

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

Kursledare: Anna Sundalen, mobil 0723-716041 

Plats: Cafeterian Tjörns Ridklubb 

Anmälan: Registrering till webbdelen görs via följande länk: Grönt kort - Registrering web delen. 

Anmälan till kursen skicks till anna_sundalen@hotmail.com. Skriv Gröna kortet i rubriken och bifoga namn, 

personnummer samt medlemsnummer   

Förkunskapskrav: Krav på förkunskaper skall styrkas av ”Svensk Ridlärare” lägst level I eller licensierad 

tränare med lägst C-tränarbehörighet enligt följande formulär: intyg-gront-kort.pdf (ridsport.se) 

Kostnader: 

• Den totala kostnaden för kursen är 1000 kr för medlem, 1100 kr för icke medlem. Priset är inklusive 

den administrativa kostnaden för registrering av kortet i tdb.  

• 175 kr kostar det att registrera dig för självstudier på utbildningswebben 

• 825 kr (alt 925 kr) swishas till klubben nr. 123 468 80 81 

Så här går kursen till: 

• Plugga hemma ca 10 timmar via ditt webbmaterial som ska vara genomfört, godkänt och inskickat 5 

dagar före träffen till kursledaren. 

• Under de fysiska träffarna kommer vi att gå igenom följande områden: 

• Vad innebär Grönt kort 

• Vad gör svenska Ridsportförbundet 

• Hästens välfärd, säkerhet 

• Ridsportens grenar  

• Tävlingsreglementet TR 

• Dopning och Otillåten medicinering 

• Grenar 

• Väl förberedd 

• Anmälan till tävling, TDB proposition 

• Ryttarmeddelande, Equipe, vaccination 

• Förberedelse inför tävlingsdagen 

• Lastning 

• Funktionärer 

• På tävlingsplatsen 

• Tillbaka i stallet 

• Repetition 

Varmt välkomna! 
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