
GRØNT KORT KURS

På vei inn i ryttersporten



På vei inn i ryttersporten er 
en digital bok som gir deg 
økt kunnskap om hesten, 
samtidig som den benyttes 
som pensumbok for å ta 
Grønt kort. 

Pensumbok

Forkurs

Grønt kort forkurs 
del 1 og 2 tas digitalt.
Del 1 tar for seg 
reglement.
Del 2 tar for seg 
sikkerhet og 
hestekunnskap. 

Hovedkurs

To timers kurs som gir den 
siste forberedelsen til trygg 
stevnestart, og gjennomgang 
av daglig hestehold. Kurset 
kan både være fysisk eller på 
teams eller tilsvarende. Ride og kjøredel

Praktisk del der du skal 
gjennomføre ride- eller 
kjøredel.

Grønt kort

Gratulerer! Har du 
fulført alle stegene og 
klubben kan nå bestille 
lisens for deg. 
Sammen med økt 
hestekunnskap kan du 
også begynne å 
konkurrere.

På vei inn i ryttersporten 
Grønt kort kurs



Norges Rytterforbund 
er det første forbundet i NIF som 
lanserer en digital fagbok. 

Denne danner grunnlaget for 
temaene en skal gå gjennom i alle 
grønt kort modulene.

Dette er et fint oppslagsverk for 
alle som skal inn i ryttersporten.

PENSUMBOK

For mer informasjon og bestilling, gå til link:
https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei-inn-i-ryttersporten,-d-bok/I9788245033786



FORKURS DEL 1 OG DEL 2

https://minidrett.nif.no/Event#0-010|id=66669735
https://minidrett.nif.no/Event#0-010|id=66676559



MIN IDRETT



FORKURS DEL 1 OG DEL 2

• Forkurs del 1:
– KR1  Grønt Kort

• Forkurs del 2:
– Grønt Kort, sikkerhet og hestekunnskap

Forkursene (e-kurs) må gjennomgås og delprøvene bestås med godkjent resultat. 
Resultatet blir registret i idretts CV i min idrett. 

!! Husk at riktig bruker må være logget på ved påmelding !!



HOVEDKURS

• Hovedkurs Grønt Kort kan enten gjennomføres som webinar eller fysisk kurs.
• Planlagte kurs blir lagt ut fortløpende på: https://minidrett.nif.no/Event

• Om rideklubben vil holde hovedkurs, finner dem godkjente kursholdere her: 
https://www.rytter.no/sport/gront-kort/godkjente-kursholdere-gk-kurs

Søk etter Grønt Kort i fanen kurs 
i https://minidrett.nif.no/Event
Her får du opp både digitale og 
fysiske kurs for påmelding. 

!! Husk at riktig bruker må være 
logget på ved påmelding !!



IDRETT CV

• Alle kurs blir register i din idretts CV
• Dette er dokumentasjon når klubben skal bestille 

lisens.
• Lisens bestilles av lisensansvarlig i rideklubben du 

skal representere.



RIDE OG KJØREDEL

• Kursholder veileder til rett person på deltakerens 
hjemmestall/klubb for gjennomføring av ride eller kjøreprøve

• Det skal være en trener/ ridelærer som tar prøven med 
deltakerne

• Kursholder informerer trener/ridelærer om ride/kjøreprøven. 
Bilde av godkjenningsskjema sendes kursholder av hovedkurset 
for dokumentasjon og registrering i idretts CV.

• Ride og kjøreprøve kan legges inn som en del av kurset på 
rideskolen som før også


