
 

 

 

 

 

 

Dags att ta Grönt kort? 

Ridklubben Rimboryttare kommer att anordna en grönt kort kurs. Det måste vara minst 8st anmälda för att kursen 

ska starta. Kursen omfattar 2 kurstillfällen enligt nedan, samt övningsuppgifter och prov. 

Ny kurs startar v1 2023 samt v5. 

Målet med Grönt kort  
Målet med upplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och 
föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring 
etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Målet är att alla som genomgått kursen har en 
likvärdig kunskapsgrund att stå på och således vara väl förberedda inför tävling.  
 
Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?  
För att delta i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper. Ryttaren ska med en god sits, på ett säkert sätt, 
balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter  
(inkluderat sadling, tränsning, visitering samt visa ”häst vid hand”).  
Uppsuttna krav gäller dock inte målsman. Du kan börja det år du fyller 13 år.  
Till kursen hör ett digitalt material som du köper via den här länken: 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1484821 

Viss digital kunskap krävs. Du behöver ha en dator med internet för att följa undervisningen. De digitala träffarna 
sker via Microsoft Teams så du behöver ha en mailadress dit vi kan skicka en länk. Om du är osäker på hur det 
fungerar ber vi dig testa med någon du känner alternativt kontakta kursledare Charlotte Hellström för att prova 
innan kursens start. Du måste räkna med att förutom den digitala träffen lägga ned ca 10 timmar för att studera på 
egen hand via ridsportens utbildningsportal och praktiska moment.  

 
Kostnaden för kursen är 1000 kr samt en avgift på 150 kr som Du betalar till Ridsportförbundet för att komma åt 

den digitala kunskapsportalen för kursmaterialet. Kursavgiften 1000kr sätts in på swish nr 070-7695309 skriv 

Grönt Kort januari eller februari 2023 

Hämtning på Arlanda eller Stockholm C kan ordnas 

Anmälan sker till charlotte64hellstrom@gmail.com och frågor till 070-7695309. Mer info skickas till de som anmält 

och betalat kursavgiften. 

Följande datum är inplanerade: Klockslag: Plats 
Måndag 2/1    18.00-20.30 Teams 
Torsdag 5/1 fysisk närvaro krävs  10.00-17.30   Rimbo Ridklubb Åkerivägen 9,Rimbo 
 
Kurs februari 
 
Torsdag 2/2   18.00-20.30 Teams 
Söndag 5/2 fysisk närvaro krävs  10.00-17.300  Rimbo ridklubb, Åkerivägen 9,Rimbo 

Grönt kort 
 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1484821

