
 
Hasle Hestesportsklubb inviterer til 

Grønt kort kurs 
 

Dato: fre. 08.09.17 og lø. 09.09.17 
Tid: fre. Kl 17.00 – 21.30 og lø. Kl. 10.00 – 14.30 

+ tid for påfølgende rideprøve 
Sted: Myklerudstallen (Kirkeliveien 31, 1454 Fagerstrand) 

Kursholdere: Stine Frigård (KR 1) 
Cecilia Gjetanger (sikkerhetskurs, praksis i stall og rideprøve) 

 
Informasjon 
 
Fra 1.mars 2012 kreves det Grønt kort for å starte utvidet 
klubbstevne og høyere. 
 
Grønt kort består av fire deler - og ryttere må gjennom alle fire 
deler for å kunne få godkjent Grønt Kort: KR 1-kurs 
(reglementskurs), sikkerhetskurs, praksis i stall og ride- eller 
kjøreprøve. Rideprøven går ut på at du ligger minimum på et LC 
nivå i dressur og 50/60 cm i sprang. 
 
Her er link til programmet for ryttertest LC1, dette må læres før 
rideprøven på lørdagen.  
http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2016/05/rlc-1-m-
protokoll-1.pdf 
 
Hele kurset vil vare i ca. 9 timer, selve rideprøven tar man puljevis 
og det vil derfor bli litt mer venting for de som rir siste pulje. Det 
vil være maks 3 ekvipasjer per pulje.  
 
Rideprøven vil holdes på lørdagen. Det vil være muligheter for å 
leie hest til rideprøven, men det vil være et begrenset antall hester 
så gjerne ta med din egen.  



Hestene som medbringes kan stå på boks under 
teoridelen mot vaksinasjonsbevis. Høy til lunsjforing 
er inkludert. Boksene må møkkes etter kurset er 
ferdig.   

 
Alle som skal ta grønt kort må ha med seg Grønt Kort 
boka, den kan du kjøpe her (Evt. Om man får kjøpt den brukt, husk 
å sjekke at det er nyeste utgave): 
https://www.idrettsbutikken.no/utdanningsmateriell/2210010009/p
%c3%a5-vei-mot-gr%c3%b8nt-kort-for-ryttersporten-2016-
utgave--kursbok-med-kr1 
 
Du må ha med KR 1 til reglementsdelen, om du ønsker den i 
elektronisk form kan du laste ned her (papirutgaven følger med GK 
boka du bestiller på nett): 
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/ 
 
Det vil ikke bli servert mat og drikke så ta gjerne med matpakke 
som kan spises i løpet av dagen.  

 
NB! Barn under 16 år skal ha med foresatte på hele kurset. 
Husk å ta med noe å skrive med og på! 
 
Deltageravgift 

 
• Kr 500,- per deltaker. 
• Kr. 150,- for leie av hest til rideprøven.  

 
Påmelding  

 
Send påmelding til johannanicklasson@hotmail.com eller på tlf. 
97757611 innen 04.09.17 
Oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, tlf. nr., klubb og om det er 
behov for hest til rideprøven. 
 

Velkommen! 


