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Varmt välkomna till Grönt kort- kurs höst 2016!
Kursen innehåller obligatoriska lektioner, delprov samt en del praktiskt i stallet. Därefter blir
det slutprov - praktiskt och teoretiskt. Låter det svårt och krångligt? Det är det inte - alla
fixar det! Vill du veta mer? Gå in på Svenska Ridsportförbundet och leta upp info om Grönt
Kort!
Innan kursens start:
●
●

Är du inte medlem hos oss behöver vi ha in ett ridintyg. Ta med det till kursens
start.
Kursavgiften ska vara betalad till bg-nr 5669-4839 vid kursens andra gång. Ta med
kvitto. Kostnaden för kursmaterial, registrering i TDB och kursledararvode är 500 kr
för RKU:s medlemmar (icke medlemmar betalar 800 kr) Medföljande barn eller
förälder som inte ska ta själva kortet betalar inget.
Maria Gardstig
Kontaktuppgifter; mariagardstig@live.com 076-8058065

Planering för kursen
✰ Onsdag 16 november 18.00 -20.00
Du är en del av Svensk ridsport, åtta grenar och sex tävlingstyper
- Presentation och info
- Svenska ridsportförbundet, Smålands Ridsportförbund och din förening
- Våra grenar och tävlingstyper

Delprov: ”Du är en del av…”, ”Det som styr oss”
Läxa till nästa gång: Läs igenom boken, kolla hemsidan
✰ Onsdag 30 november 18.00-20.00
Ridsportens Etiska Riktlinjer, väl förberedd
- Ridsportens ledstjärnor
- Etik och moral ibland oss
- Diskussionsfrågor

Delprov: ”Ridsportens ledstjärnor”,
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Läxa till nästa gång: Korsord Väl förberedd
Onsdag 7 december 18.00-20.00
Tävlingsreglementet- Ridsportens ”bibel”
Genomgång av tävlingsreglementet, hur slår man i det?
Vanliga frågor som kommer upp?
Delprov: ”Tävlingsfrågor”
Läxa till nästa gång: TR-frågor
✰ Lördag 17 december 10.30-14.30
På tävlingsplatsen, funktionärer, tävlingsreglementet
Hur är en tävlingsplats uppbygg?
Funktionärer
Titta på tävlingen
Göra en egen tävling

Delprov: Rosetter, Väl förberedd, Vem gör vad på tävlingsplatsen
Läxa till nästa gång: ”Väl förberedd för tävling”
✰ Onsdag 28 december 17.00-19.00
Dags att åka på tävling, Tillbaka i stallet, lära av sina erfarenheter
Lastning och visa häst vid hand, praktiskt, ta med hjälm!
Öppna frågor, diskusisoner & kompletteringar
TDB-genomgång

✰ Onsdag 18 januari 18.00- när du är klar
Skriftligt prov för kursdeltagare
Diplomutdelning

PROV

