
 

Eidsvoll Hestesportsklubb 

inviterer til Grønt kort kurs 

 

Lørdag 8.april fra kl. 10:00 til ca. 17:30:  

 KR 1 kurs  

 Sikkerhet og hestekunnskapskurs  

Sted: Råholt Barneskole, Martin Johansens veg 85,  

2070 Råholt (med forbehold om endring). 

Søndag 9.april fra kl. 10:00 til ca. 14:00:  

 Praksis i stall   

 Rideprøve (LC:1, 2010 + 50 cm sprang) 

Sted: Stall Hjera, Varudgutua, 2072 Dal 

Teknisk personell: 

 Kurslærer reglement/ KR 1: Lisbeth Ø. Stene 

 Ansvarlig sikkerhetskurs/ hestekunnskap og rideprøve: Lisbeth Ø. Stene  

Fra 1.mars 2012 kreves det Grønt kort for å starte utvidet klubbstevne. 

Grønt kort består av fire deler - og ryttere må gjennom alle fire deler for å kunne få godkjent Grønt 

Kort: 4,5 timers KR 1-kurs (reglementskurs), 3 timers Sikkerhetskurs/hestekunnskap, 1,5 time 

praksis i stall, i tillegg til ride- eller kjøreprøve. Rideprøven går ut på at du ligger minimum på et 

LC nivå, 50/60 cm sprang. 

NB! Barn opp til 16 år skal ha med foresatte under alle kursprøvene. 

Deltageravgiften er på kr 600 for hele kurset. Det er også mulig å bare ta enkelt deler om du trenger 

det. Deltageravgiften kan betales kontant eller via VIPPS til Eidsvoll Hestesportsklubb. 

Deltageravgiften inkluderer KR I, sikkerhetskurs, hestekunnskapskurs, praksis i stall og rideprøve. 

Har du behov for å leie hest må du sende en henvendelse om dette til post@stallhjera.no . Leie av 

hest koster 100 kr i tillegg til kursavgift. 

Ta med skrivesaker. Lørdag vil det bli servert Pizza, og søndag frukt og kjeks. Husk drikke! 

mailto:post@stallhjera.no


Påmeldingsfrist: 30.03.2017 

Du må ha med KR 1, til KR 1 kurset, enten i papirformat eller elektronisk dersom du ikke har den 

nyeste Grønt Kort boka. 

KR 1 laster du ned her: http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/ 

Husk at det er viktig å være forberedt! Last ned KR 1, aller helst lest igjennom før kurset, og 

dressurprogrammet LC:1 bør være øvet på/lest på før rideprøven på søndag. Grønt Kort boka får du 

første kursdag. 

Ettersom vi er med i pilotprosjekt som satsningsklubb i Norges Rytterforbund, får vi dekket 

klubbmateriell, og dere slipper derfor å kjøpe Grønt Kort boka selv! Det vil si at dere sparer 300 kr 

+ frakt  

Send påmelding til: post@eidsvollhestesportsklubb.no  

Oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato og tlf, og evt. klubb 

Nb! Kun 15 plasser, førstemann til mølla! 

Velkommen til Grønt Kort kurs! 
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