ÅRKS bjuder in till

GRÖNT KORT kurs
Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt Kort från det år man
fyller 14. Det gäller oavsett om du rider ponny eller häst och alla discipliner tex
hoppning, dressyr, fälttävlan osv.
• Från det år man fyller 14, måste man själv ha Grönt kort för att få tävla, men man
kan delta i kursen redan det år man fyller 13. För att ta Grönt kort ska en Ridlärare
Level 1 eller C-tränare intyga dina rid kunskaper.
• Om du är 12 år eller yngre, ska du gå kursen tillsammans med en förälder/målsman
eller annan myndig person. Denna person följer med dig och ansvarar för dig på
tävlingarna. Det är då den vuxna som tar det Gröna kortet, men han / hon behöver
inte ha rid kunskaper.
För att vara så väl förberedd som möjligt inför utbildningen, gå gärna in på Svenska
Ridsportförbundets hemsida och läs mer om Grönt Kort och titta i Tävlingsreglementet
(TR).
ÅRKS arrangerar en utbildning i mars 2019, uppdelad över två lördagar, tiderna är:
Lördag 2/3 kl 09.00-18.00
Lördag 9/3 kl 09.00-18.00
För att få Grönt kort krävs 100% närvaro under hela kursen samt godkänt
slutprov.

Kursen äger rum i ÅRKS klubbhus på Ekenäs terrängbana.
Smörgåsar, frukt och fika ingår i kursavgiften. Lunch tar man med själv, vi har
mikrovågs-ugnar att värma maten i.

Anmälan
 Skicka ett mail med ditt namn, adress, mailadress och personnummer till
morkannica@gmail.com. Som rubrik ange ”Grönt kort kurs mars 2019”
 När du fått mail från oss att du har en plats på utbildningen:
Betala in avgiften, som är 800 kronor, till bankgiro 540-8117 och skriv ditt namn
och Grönt kort i fältet där man kan skriva ett meddelande till mottagaren.
Sista anmälningsdag är 23 februari 2019. Om ni har några frågor hör gärna av er till
kursledare Annica Mörk, telefon 070-394 10 06.

VARMT VÄLKOMNA!

