
GRÖNTKORTKURS! 

Start måndag 3 oktober samling 17.30 

Introduktion. 

Del 2 onsdag 5 oktober samling 17.30 

Film I säkraste laget del 1, teori att vara säker med häst. Delprov 

samt grupparbeten. 

Vi går igenom delar av förbundets uppbyggnad av vad du är en del 

av. Häst vid hand. 

Del 3 Praktik på tävling, 8 eller 9 oktober, detta går vi igenom under 

introduktionen 3 oktober. 

Del 4 måndag 10 oktober samling 17.30 

Film i säkraste laget del 2, delprov samt grupparbeten. 

Tävlingsreglementet, lastning. 

Del 5 Examen måndag 17 oktober samling 17.30 

Kort genomgång av kursen, därefter skriftligt avslutningsprov. 

Kostnad: 900:-/person. 

 

Grönt kort 

 

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. 

  

Följande åldersgränser gäller: 



 Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela 

kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen 

innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet. 

 Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. 

 Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och 

avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget 

grönt kort. 

 För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort 

ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar 

under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person. 

 

Kursledare är Gunilla Adolfsson 

Anmälan till kursen är bindande och sker i kafèt 

I samband med anmälan betalas en anmälningsavgift på 500:-, 

denna har ni sen tillgodo vid slutbetalning som sker senast i 

samband med kursstart. 

Betalning sker kontant eller via swish 0708926284. 

 

 


