
GRÖNTKORT KURS! 

 

Start söndag 25 mars klockan 12.00-16.00 

Del 2 Tisdag 27 mars klockan 17.00-19.30 

Del 3 Lördag 7 april klockan 15.00-17.30 

Del 4 Söndag 8 April klockan 12.00-16.00 

Del 5 Tisdagen den 10 April klockan 17.00-19.30 

Slutlig avstämning med examination  

 

Kom väl förberedd, det du skall ha med dig är TR I, II, III, samt 

papper och penna. 

Du kommer få övrigt kursmaterial på plats. 

 

Kursledare: Gunilla Adolfsson 

 

Kostnad: 900 kr  

Betalas till Bankgiro : 5036-6327 Ridskolan i Alleby AB, märk 

inbetalningen med namn + gröntkort. Betalningen skall vara oss 

tillhanda före kursstart, senast fredagen den 23 mars. 

Plats: Alleby Ridskolas kurssal vid fiket. 

Anmälan er till alleby@hotmail.se alternativt i cafet på Alleby! 

 

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. 
KURSER - För information om Grönt Kort-kurser, kontakta ditt distrikt 
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. 
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 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. 

 

 

 

 

 


