
Hej 

 

Nu är det dags för Grönt kort- kurs.  

Du anmäler genom att betala till klubbens Rid-Swisch senast torsdag 21 januari så vi kan beställa hem 

böckerna snabbt. Vi meddelar sen när bok och de första hemuppgifter finns att hämta på ÖRKS. ( Du 

tjänar på att redan nu läsa igenom mera om organisationen- utskickat som HK före jul) och hur man 

anmäler och vad som krävs före anmälan till Lokal */tävling ( vårt material eller ridsport.se) 

Räkna med totalt minst 10 timmars eget arbete under kurstiden mellan de gånger vi har träffar. 

500:-/ per Medlem,  Ej medlem 900:- bok och provregistrering ingår  ( medlemsavgift 325:-)  

700:- Per medlemsfamilj (om deltagare är yngre än 15 år SKA förälder medfölja) En bok o  prov ingår- 

tillägg fler prov 100:- /st ( registreringsavgift)  

 

Vi samlas första gången Onsdag 10 februari 17,30-ca 18,30 för lastning av häst i stora Ridhuset 

det är ett obligatorisk moment för alla som ska ta provet.  Då sker också insamling av de första 

utdelade hemuppgifterna. 

Jag (Josefine) och Åsa kommer gemensamt att hålla i denna utbildning  

Upplägget blir corona-anpassat då vi inte kan träffas på vanligt sätt. Det blir mer uppbyggt på 

självstudier och träffar via TEAMS. Mycket av ansvaret kommer att vila på dig själv att utföra alla 

uppgifter hemma mellan träffarna. Alla delprov ska lämnas och vara korrekta- det kommer vi att vara 

hårdare på än vanligt. Alla svar finns i materialet/ på nätet och du får ha med TR uppladdat på din 

dator vid slutprovet.  

 

 

Övriga datum som ni kan boka in redan nu är: Inbjudan skickas ut veckan innan med länk till mötet 

 

27/2 onlineträff  14.00- 16.15.  

 

11/3 onlineträff  18.00-20.15 

 

 Ev. 23/3 onlineträff 18,00-20,15  

 

Därefter sker provskrivning max 3 i taget på inbyggda läktaren efter att vi bokat in er.  

 

 

Mvh Josefine och Åsa 


