Intresseanmälan för Grönt kort-Kurs med Ridsällskapet Balans VT-15
Alla som vill/ska tävla på lokala tävlingar eller högre måste ha ett grönt kort.
Är du född 2001 eller senare är det du tillsammans med din förälder som måste ta ett
kort. Är du över 13 år får du ta kort på egen hand men vi rekommenderar att även din
förälder är med då det är mycket att lära sig och komma ihåg inför en tävling. Vår
tanke är att genomföra kursen innan säsongen för 2015 drar igång.
Kursen kommer att hållas som en helgkurs 21-22 mars, kl 9-16
det är viktigt att du kan båda och hela dagarna för att kunna anmäla dig.
Den 11 april har vi repetitionstillfälle, detta tillfälle är inte obligatoriskt.
Provet skrivs den 12 april, inget extra datum kommer att ges.
Det man får lära sig när man tar Grönt Kort är bland annat:

Hur anmäler jag mig

Vad gäller på tävlingsplatsen

Hur ska hästen vara utrustad

Att praktiskt genomföra lastning och visitering m.m
Kostnad: 350: - som betalas innan kursen börjar eller senast vid första tillfället.
Anmälan sker på listan eller till Liz skriftligen och är bindande för kursen.
I Kursavgiften som betalas ingår följande:
Fika med bullar/mackor och saft/kaffe/té
Grönt kort-avgift till förbundet som föreningen betalar
Kursmaterial som kursdeltagaren får:
 Grönt kort-boken
 Säker med häst
 Möjlighet till att låna TR
Medtag dock egen TR 1-3 (går att skriva ut från www.ridsport.se)
Kursen innefattar:
Den nya Grönt Kort-kursen innehåller teoretiska genomgångar som fördelas på 2 dagar med
delprov + ett repetitionstillfälle. En del av kurs är praktiskt och ska genomföras i stallmiljö.
Utöver kursen tillkommer en slutlig avstämning och slutprov.

För att klara kursen krävs:




Deltagande vid alla teoretiska kurstillfällen samt godkända delprov.
Deltagande vid det praktiska kurstillfället
Godkänt slutprov

Vet du därför med dig att du inte har möjlighet att vara med vid alla tillfällen som ges
måste du tänka på att det kan innebära att du inte kan fullfölja det gröna kortet, trots
att du betalat för kursen. Givetvis kommer vi att ha en dialog om datum för provet under
kursens gång så att det passar så många som möjligt att delta.

