
Information om Grönt kort-Kurs med Ridsällskapet Balans HT-18 

Under november planerar vi att genomföra årets gröna kort-kurs. 
 
Om du funderar på att tävla under nästa års säsong eller bara vill lära dig mer om hur 
hästar fungerar i flock, hur en förening är uppbyggd och säkerhet kring stall och lastning 
så är du välkommen att vara med på kursen. Inga speciella förkunskaper krävs, bara en 
vilja att lära sig mer och nytt. 

 
Kursen kommer att hållas under ett par vardagskvällar samt en dag under helg. 
Repetition (valfri) sker under en vardagkväll och det är viktigt att du som anmäler 
dig kan vara med vid alla tillfällen, annars får du studera vissa områden på egen 
hand. 

 
Planerade tillfällen: 
5-7 nov kl 18-21 (alt 19-21 nov, ej helt klart än) 
Sön 18 nov 9-16 (inkl. praktisk genomgång i stallet ca 14-16) 

 
Provet skrivs under ca 2 timmar, provdatum bestäm under kursens gång någon 
vecka efter avslutad kurs. 

 
Kostnad: 350 kr för medlemmar (betalas innan kursen börjar eller senast vid första 
tillfället). Det går bra att betala kontant, till RSBs plusgirokonto (23 51 16-1) eller med 
swish (070-386 29 99). 

 
Lunch (under heldagen) och fika/smörgås (alla tillfällen) ingår i kursavgiften. 

 
Er kursbok får ni på plats. 

 
Kom ihåg att gärna ta med TR (ni behöver del 1-3) då dessa inte ingår.  
TR finns att ladda ner på www.ridsport.se. 
Om du inte har möjlighet att skriva ut, kan du spara ner TR 1-3 på mobilen, surfplattan 
eller datorn och ta med dig!  

 
Vi kommer på söndagens träff att under eftermiddagen vara i stallet för en praktisk 
genomgång, så det är bra om du har med dig varma stallkläder så att du kan byta om 
samt hjälm och handskar. Inga stallkläder tillåts i kurslokalen, pga allergier. 

 
Ring, smsa, FB:a oss om ni har några frågor ang kursen. 

Anmälan görs på mail eller FB till liz.safstrom@gmail.com   

Hoppas vi ses! 
Hälsningar 
Karin och Liz 

http://www.ridsport.se/
mailto:liz.safstrom@gmail.com
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