
 

 

Dags att ta Grönt kort? 
 
Här kommer en chans att ta grönt kort 
Själva kursdagen är en fysisk träff men vi 
startar upp med en digital träff med 
förklaringar, instruktioner och 
förberedelser. 
 
 
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”). Intyget finns här 
https://www.ridsport.se/globalassets/78d850da9a8d4f11864dc0d8f5a5b112/intyg-gront-
kort.pdf 
 

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman. Du kan börja det år du fyller 13 år. 
Alla deltagare behöver köpa en inloggning till Ridsportportalen och det gör du här: 
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1484821 Portalen ska vara klar 
när kursen startar. Hör av dig om du har frågor. 
 
Den digitala uppstarten sker via Microsoft Teams så du behöver ha ett mailkonto dit vi kan 
skicka 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 gemensamma kursen lägga ned ca 10 timmar för att studera på 
egen hand via ridsportens utbildningsportal och praktiska moment. 
 
Torsdag 1/12  kl 18.00-20.30 digitalt 
Söndag 4/12  kl 09.30-17.00 Plats: Täbyhälsans lokaler, Kanalvägen 15, 3 tr 
183 38 Täby, precis nära Roslagsbanans station Roslags-Näsby 
 
Kostnaden för kursen är 1000 kr men om du är medlem i VRK betalar du 900 kr 
exklusive den avgift på 150 kr ni betalar till Ridsportförbundet för att komma åt den 
digitala kunskapsportalen för prov etc. Kursavgiften swishas till 1233513918. Anmälan 
med personuppgifter sker till charlotte64hellstrom@gmail.com och frågor till 070-
7695309. Fotografera din inbetalning och smsa till Charlotte på 070-7695309. Mer info 
skickas till de som anmält och betalat kursavgiften. 


