
 

Dags att tävla? Då behöver du ett Grönt kort! 

Lidköpings ridklubb bjuder in till Grönt kort-kurs 

Följande åldersgränser gäller för Grönt kort: 

• Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och 
med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort. 

• Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga 
proven.  

• 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. Uppsuttna 
krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. 

Kursen består av två delar:  

1. Självstudier via webbkurs som beställs via SISU Förlag här: 
https://utbildning.sisuforlag.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort-
2021/gront-kort-2021/  
Denna webbkurs ska vara genomförd och godkänd senast 5 dagar före första 
fysiska träffen. 
 

2. Fysiska träffar: (totalt minst 9h + provtillfälle) 
Träff 1. Tisdag 17/1 tid : 17,30-20,00 i LRK cafe 
Träff 2. Lördag 28/1  tid: 14,30-18,00 i LRK cafe 

Träff 3  Lördag 4/2 tid :14,30-18,00 i LRK cafe 
        Provtillfälle, lördag 11/2 Tid 14,30 i LRK cafe 

Kursledare: Jenny Sahl 

Pris: 900 kr för medlemmar i Lidköping Ridklubb  , 1050 kr för medlemmar i annan 
ridsportförening 

För att få gå en Grönt kort-kurs krävs att man uppfyller förkunskapskraven. 
(Ridkunskap samt praktisk hästkunskap som: visa häst vid hand, på/av täcke, säkerhetsknut, lastning 
och visitering.) 

Detta intyg hittar du här: Förkunskapsintyg (ridsport.se) 
(Behörig att skriva under intyget är: Svensk Ridlärare level I-III eller licensierad tränare med lägst C-
tränarbehörighet. För kusk intygas av behörig tränare i körning) 

Påskrivet intyg bifogas i anmälan tillsammans med namn, adress, personnummer, 
telefonnummer och mailadress.  

Frågor och anmälan till: Jenny Sahl ,mail: admin@lrk.se  tel 0702512582 

Välkomna! 

 

https://utbildning.sisuforlag.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort-2021/gront-kort-2021/
https://utbildning.sisuforlag.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort-2021/gront-kort-2021/
https://ridsport.se/download/18.13d68d9518219fda5c6200/1663747299388/intyg-gront-kort.pdf
Bg: 5444-0508 skriv Grönt Kort för- efternamn. 




