
Information om Grönt kort-Kurs med Ridsällskapet Balans VT-16 

Under våren planerar vi att genomföra årets gröna kort-kurs. 

Om du funderar på att tävla under kommande 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 en helg, fredag till söndag samt repetion 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:  
Fredag 1 april 12-16  
Lördag 2 april 9-16 
Söndag 3 april 9-16 (inkl. praktisk genomgång i stallet) 

Någon vardagskväll vi bestämmer tillsamamns 17-20, repetition (obs endast fika)  
Provet skrivs under ca 2 timmar, lördag den 23 april 

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. 

Lagad lunch (helgkurs) och fika (alla tillfällen) ingår i kursavgiften. 

Er kursbok får ni på plats.

Kom ihåg att gärna ta med egen TR (ni behöver del 1-3) då föreningen inte har mer än 
2 st. 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, om du vill! 

Vi kommer under söndagens träff att under em 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 eller på listan i stallet. 

Vi ses!  
Hälsningar 
Karin och Liz 
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