
 

GRÖNT KORT KURS 

LRF planerar att genomföra en Grönt Kort den 28 och 29 januari 2023 med provskrivning 
en kväll under påföljande vecka! Nu är det dags att komma med din anmälan.                  

OBS! Anmälan är bindande! Först till kvarn… 

Alla som tävlar i hoppning, dressyr mm på ponny eller häst från inbjudningstävling och uppåt 
ska ha Grönt Kort. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs för 
tävling. Syftet med Grönt kort är att ryttare som vill tävla, oavsett tävlingsgren, ska ha en likriktad 
baskunskap i hästkunskap, regler, värdegrund och trygghet.  

När Du tävlar för LRF så representerar Du vår förening Det är då viktigt att Du vet hur man uppför 
sig på en tävling, kan tävlingsreglerna och hur Du ska hantera din ponny/häst på bästa sätt. Om man 
inte följer reglerna som gäller eller missköter sin ponny/häst på tävlingsplatsen, kan man bli bestraffad 
av Svenska Ridsportförbundet.  

• Alla som är 18 år eller äldre och vill börja tävla måste ha Grönt Kort.  
• Från det år man fyller 14 år, måste man själv ha Grönt kort för att få tävla, men man kan 

delta i kursen redan det år man fyller 13 år.  
• Alla som är 12 år eller yngre, ska gå kursen tillsammans med en förälder/målsman eller 

annan myndig person som är den person som ska följa med dig och ansvarar för dig på 
tävlingarna. Det är då den vuxna som tar det Gröna kortet, men som då inte behöver kunna 
rida.  

• För att ta Grönt kort krävs att en Ridlärare Level 1 eller C-tränare intyga dina ridkunskaper.  

Grönt kort kursen är uppdelad i en webbaserad del som Du gör hemma innan kursstart. Den web-
baserade delen görs i utbildningsportalen Grönt kort på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Den 
webbaserade delen är obligatorisk för Dig att genomföra och ska vara godkänd minst 5 dagar innan 
det första fysiska mötet med kursledaren. Webbplatsen innehåller stora delar av kursen men även ett 
antal filmer samt olika självtester. Testerna innehåller frågor om SvRF ́s organisation, tävlingsfrågor i 
ridsportens grenar samt frågor om hästen.  

Grönt kort kursen kommer att genomföras under 9 timmar fördelade över två dagar. Kursen kommer att 
genomföras fysiskt. För att kunna genomföra kursen måste du ha tillgång till en Ipad eller dator för att 
kunna läsa Tävlingsreglementet (TR). Maximalt antal deltagare är 20 st och kursen kommer inte att 
genomföras om antalet anmälda understiger 10 st. 

Anmälan 
• Skicka ett mail med ditt namn, adress, mailadress, mobilnummer och personnummer. Skriv 

ämne ”Grönt kort kurs 2023 och skicka mailet till anmalan.lidingorf@gmail.com  
• Avgiften för medlemmar barn och ungdomar under 18 år är 500 kr och över 18 år 700 kr. 

Avgiften för icke medlem i LRF är 1.000 kr. Medlemmar har företräde. Betalning av avgiften 
ska göras senast 2023-01-05 på swish nummer 1230986554 

Sista anmälningsdagen är 2023-01-05, 
VÄLKOMNA! 

mailto:anmalan.lidingorf@gmail.com

