
 

 INVITASJON TIL ÅPEN SAMLING FOR PARA 
RYTTERE 27-29. MAI 2022 

 

 

1 [Dato] 

 

Norges Rytterforbund v/ Sportsutvalget Para (SU-PARA) inviterer til 
rekrutterings-/ treningssamling for Para ryttere på Ridesenteret i Rauland. 
 
Tidspunkt: Fredag 27. mai kl. 17.00 til søndag 29. mai 
 
I tillegg vil det torsdag 26. mai være mulig å ta hovedkurs og rideprøve for Grønt Kort for de 
som mangler rytterlisens. Se informasjon og invitasjon for dette under. 

 

Samlingen er åpen for alle med fysisk funksjonsnedsettelse med noe rideerfaring. Hensikten 
med samlingen er å rekruttere nye PARA ryttere til sporten, samt å gi inspirasjon til videre 

trening og satsing for ryttere som allerede er aktive. Det blir anledning til å ta med egen hest 
eller låne hest. Det er mulighet for å bli klassifisert på samlingen. 
 

Sted: Ridesenteret i Rauland, Haddlandsveien 19, 3864 Rauland. 

Instruktør: Sigrid Rui 
Overnatting: Se www.raulandridesenter.no  For deltagere med rullestol, benytter vi Rauland 
Vandrerhjem Akademiet som ligger ca 1,5 km fra Ridesenteret. 
Bespisning: Alle måltider fra fredag middag til og med søndag lunsj er integrert i treningen. 

Priser: Samlingen 27-29. mai er gratis. Det innebærer instruksjon, lån av hest, overnatting og mat. 

Oppstalling av eventuelt egen hest koster kr 300,- pr døgn eks fôr, og av betales av kursdeltager 

direkte til Ridesenteret i Rauland 

 

Ønsker du å bli klassifisert? Ta kontakt med klassifisør Hilde Stømner på epost hstomner@online.no 

eller på tlf. 93687041, før samlingen, da det er nødvendig å fremskaffe dokumentasjon. 

 
Kontaktperson for spørsmål: Sigrid Rui, mob 90645699 eller sigrid@ridesentertirauland.no  
Påmeldingsfrist: 1. mai 2022 Påmeldingen til sigrid@ridesentertirauland.no 
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.   

 

VELKOMMEN TIL LÆRERIKE DAGER OG SOSIALT SAMVÆR    
 

                                                             

                                                                              
 

http://www.raulandridesenter.no/
mailto:sigrid@ridesentertirauland.no
mailto:sigrid@ridesentertirauland.no
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Invitasjon for Grønt Kort kurs 26. mai        
 
Grønt kort er for deg som er på vei inn i ryttersporten og skal løse lisens for å ri 
konkurranser. Kurset gir også masse grunnleggende kunnskap om hest, sikkerhet 
og reglementet for konkurranser.    
 
Flere PARA ryttere synes kanskje Grønt Kort kurspakka kan være litt lite tilrettelagt 
for de med funksjonsnedsettelser, derfor tilbyr hovedkurs og en tilrettelagt 
rideprøve i forkant av PARA samlingen.  
 
Grønt kort er en kurspakke som foregår over flere trinn, hvorav noen trinn må gjøres digitalt før 

dere kommer til hovedkurset og rideprøve 26. mai: 

 

1.  Først må hver deltager opprette en profil på Min Idrett og kjøpe d-versjon av Grønt Kort 

boken 

2. Deretter er man klar for og ta to forkurs digitalt som tar for seg reglementet – KR1 (del 1) og 

Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Begge disse forkursene registreres automatisk i Min Idrett 

på din profil 

3. Neste trinn er hovedkurset, og det tar vi torsdag 26. mai på Ridesenteret i Rauland, kl. 14:00-

15:00.  

4. Kurset avsluttes med rideprøve tilpasset hver og enkelt. 

 

Er du interessert i å ta Grønt Kort, melder du din interesse til Sigrid Rui, 

sigrid@ridesenteretirauland.no Du får da en ny link til påmelding via Min Idrett, slik at 

kurspakken registreres riktig.  

 

Priser: 

D- boken Grønt Kort koster kr 155,- 

Hovedkurset koster kr 200,- pr deltager 

Rideprøve koster kr 250,- pr deltager inkludert leie av skolehest, kr 100,- pr deltager med egen 

hest 

https://minidrett.nif.no/
mailto:sigrid@ridesenteretirauland.no

