
 GRÖNT KORT  

 

Grönt kort är ett bevis på att du som ryttare/kusk/förälder har de praktiska o teoretiska kunskaperna som 

krävs för att tävla i någon av de 10 disciplinerna inom Svenska Ridsportförbundet. 

 

Kursen är uppbyggd i 2 delar - en hemstudiedel på ca 10 timmar som du gör hemma via datorn eller på 

telefonen och 2 obligatoriska träffar på ÖRKS + provtagningstillfället. Nu används inte de fysiska 

kursböckerna längre  utan den digitala Kursen på webben 175:- ( ingår inte i kursavgiften) beställer du här:  

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1667692  

Kursdeltagare ska vara klara med uppgifterna på webben senast fem dagar innan träff med kursledare. 

 

Före/under kursen behöver du ordna intyg på de praktiska delarna: Ridning, visa häst vid hand, på/av täcke, 

säkerhetsknut, visitering.  Intyg får du av Ridlärare lägst SRL1 eller C-tränare.  Kontrolltillfälle för de som 

inte har intyg på praktiska delar kan ordnas under kursens gång på begäran och mot extra kostnad.  

Lastning gör vi gemensamt vid första träffen den 21/1.  

 

Vem behöver GRÖNT KORT? 

• Alla från 14 år o uppåt måste från 1/1 det år man fyller 14 år ha eget grönt kort. 

• Från o med det år man fyller 13 kan man gå kursen och få sitt Gröna kort 

• Vi rekommenderar i båda ovanstående fall att förälder går kursen ihop med barnet/ungdomen. 

• För barn till och med 13 år behöver förälder ta kortet (ridning utgår) och medfölja på tävling som 

ansvarig.  Barnet bör följa med på utbildningen så man går tillsammans. 

 

Anmälan senast 10 jan genom epost till orks@orks.nu och inbetalning av avgift till swish 123 510 9103 – 

märkt inbetalning Grönt kort  ( vi behöver minst 8 deltagare för att kunna genomföra kursen) 

Obligatoriska träffar: 

Träff 1 -   lördag 21 jan kl 11- ca 14,00 ta med eget fika och klä dig varmt 

Träff 2 -   söndag 29/1 kl 9- ca 12 – ta med eget fika och klä dig varmt 

Provtagningstillfällen bokas med er vid sista tillfället.  

 

 

Medlem i ÖRKS                  – 700:-  

Medlem inkl förälder        -1000   ( inkluderar en registrering- 100:_ tillkommer/st om flera) 

Ej medlem                           -  1500:-   ( medlemsavgift 325:- /år) 

 

 

Mvh Josefine Nordh  

 

( frågor och anmälan via epost )  

mailto:orks@orks.nu

