Grönt Kort Kurs, Stjärnholm, 4-5 april
Ca kl. 09.30-16.30 lördag samt ca kl. 10.30-18.00 söndag.
Pris medlem i SRF 1.000 kr. Ej medlem 1.200 kr.
Lunch fixar du själv, ta gärna med. Mikro finns för värmning. Fika och dokumentation ingår i kursen.
Det kommer bli mycket söka information. Har du en bärbar dator eller surf platta, ta gärna med.
Datum för slutprov bestäms i slutet av helgen. Ta med din kalender så bokar vi en dag alla kan.
Under lördagen kommer vi tillbringa mycket tid i Cafeterian/inomhus, teori blandat med delprov och
grupparbeten.
Under söndagen kommer vi, förutom lite teori, ha tid i och utanför stallet för praktiska moment som linda ben,
täcke av/på, häst vid hand samt lastning. Så kläder, skor därefter samt hjälm ska tas med till söndagen.
Anmälan på telefon 0155-223149 eller e-post info@stjarnholmsrf.se eller till Titti på
christine.schoultz@telia.com
Frågor – Kontakta Titti på telefon 070-8334384 eller e-post christine.schoultz@telia.com
Läs mer om Grönt Kort på Ridsportförbundets hemsida
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort/
Så här ungefär kommer helgen se ut;

Lördag
•
•

•

•

-

Presentation av kursen och vi som är med
på kursen
Du är en del av
Riksidrottsförbundet, Svenska
Ridsportförbundet etc.
Fika och delprov
Det som styr oss
Grenar inom ridsporten, TR, Ridsportens
etiska riktlinjer etc.
Lunch och delprov
Vem gör vad på tävlingsplatsen
Funktionärer, vilka funktionärer i de olika
grenarna etc.
Delprov

Orkar vi mer under lördagen så börjar vi med
avsnitt ”Väl förberedd”

Söndag
•

•

•

•
•

•

Väl förberedd
Licenser, ”Ponnypapper”, Anmälningar,
Skapa konto i TDB etc.
Lunch och delprov
Dags att åka (praktiskt avsnitt där även
delprov är praktiskt)
Binda upp häst, lastning, täcke av/på, häst
vid hand etc.
På tävlingsplatsen
Anläggningsskiss, Sekretariat etc.
Fika och delprov
Tillbaka i stallet
Slutlig avstämning
här bestämmer vi tid för slutprov samt
diskuterar kursen
Datum för slutprov bestäms

