
Välkommen på Grönt kort-kurs på
Munkedals Ridklubb!

Alla som vill ut och tävla med häst måste ha tagit Grönt kort. Grönt kort är ett bevis på att
man har den grundkunskap som krävs inför en tävlingsstart. Du är dock givetvis välkommen
att gå kursen även om du bara är nyfiken och söker mer kunskap om hästar och tävling.
Här hittar du mer info om Grönt Kort:
https://ridsport.se/distrikt/goteborg-bohuslan/tavling/gront-kort

Kursen genomförs under sportlovet v 8 och är uppdelad på två heldagar:
Tisdag 21 februari och torsdag 23 februari, 10.00-16.00 båda dagarna.

På tisdagen kommer vi att vara i Dinglegymnasiets lokaler i Dingle för teoretisk genomgång.
På torsdagen är vi på Munkedals Ridklubb för praktisk genomgång samt slutprov.

Utbildare är Cayenne Röhrich. Man behöver inte vara medlem i MRK för att delta i kursen.

Varje deltagare behöver själv beställa hem det digitala kursmaterialet som skall vara
genomfört och godkänt senast fem dagar innan första kurstillfället. Detta kostar 150 kr och
betalas av deltagaren själv vid beställning.
https://www.sisuforlag.se/produkt/gront-kort-galler-fran-2021-digital-artikel/

Kostnad för kursen:
Medlem 1.000 kr/deltagare, icke medlem 1.200 kr/deltagare.
För målsman med deltagare under 13 år: 1.300 kr (medlem) och 1.500 kr (icke medlem)

Faktura kommer att skickas ut och skall vara betald innan kursstart.

Kostnad för registrering av kortet i TDB ingår i priset.

På tisdagen ingår inte lunch men den som vill kan följa med och äta lunch på pizzerian och
betalar då detta själv.
På torsdagen bjuder vi på lunch (ingår i priset) på ridklubben.
Fika (kaffe/te/saft/och macka) ingår båda dagarna.

Anmälan görs via länken nedan. Skriv i kommentaren att det gäller Grönt kort.
https://sportadmin.se/pop/ko.asp?ID=475620744

Här hittar du ett intyg om förkunskap som du måste fylla i och ta med dig för att bli godkänd
på kursen. Intyget skall skrivas under av godkänd ridlärare/tränare.
https://ridsport.se/download/18.693ebcc183cfc11fc2221/1665646523597/intyg-gront-kort
%20(1).pdf

(OBS! Cayenne Röhrich skriver endast under intyg för elever som rider för henne just nu).

Varmt välkommen med din anmälan!
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