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Grönt Kort AB-klass
del 1, POR samt
Grönt Kort C-klass
alla faser
1-2 juni 2019
Mottorp, Finspång
Välkommen på TREC-kurs
Grönt kort C-klass
För att få tävla TREC i C-klass krävs en Grönt Kort-kurs i TREC på C-nivå. Du behöver inte ha
några erfarenheter av TREC sedan tidigare för att komma på kursen. Kursen tar upp alla tre
faser i TREC; POR – orienteringsridning på idealtid, MA – gångartstest och PTV –
hinderteknikbana. De som deltar båda dagarna erhåller Grönt Kort i TREC för C-nivå. Under
kursen varvas teori med praktik.
Grönt kort AB-klass
För att få tävla i A- och B-klass krävs en Grönt Kort-kurs i TREC på A/B-nivå. Kursen består av
två delkurser där POR är delkurs 1. Kursen utgörs av 2 kursdagar som tar upp de olika
orienteringssvårigheter som kan förekomma under POR på A/B-nivå. Under kursen varvas
teori med praktik.
Kostnad:
Tillval:
på plats)

500 kr (kurs inklusive fika). Kurskostnaden faktureras.
Övernattning 100 kr per natt, mat för helgen 250 kr, Fast hage 50 kr. (betalas

Anmälan: är bindande, ska ske snarast, dock senast 29 maj. Vid återbud till utbildningen –
mot uppvisande av läkarintyg återbetalas halva den fakturerade avgiften. Minst 4 deltagare
krävs för att kursen ska hållas.
Information: Ulrika Granroth, 0706-353100
Anmälan skickas till: sveatrec@gmail.com
Varmt välkommen!
Utbildningen arrangeras i samarbete mellan TREC Sverige och Svea TREC-förening.

www.trecsverige.se
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Anmälan
TREC-kurs Grönt Kort C-klass, alla faser,
Grönt Kort AB-klass, del 1 POR
1-2 juni 2019, Mottorp, Finspång
Sista anmälningsdatum: snarast, dock senast 29/5.
Jag anmäler mig till TREC-läger, 500 kr:
C-klass _____ AB-klass _____
Namn: _______________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________
E-post: ______________________________________________________
Fakturaadress: ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Bostadsadress (om annan än fakturaadress): ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Jag önskar övernattning á 100 kr:
Fredag natt: __________

Lördag natt: __________

Jag önskar mat för hela helgen á 250 kr: __________
Matallergi mm: ________________________________________________
Jag önskar boka:
Fast hage 50 kr/dag: _____

Dag för ankomst: ________ (Box finns ej)

_____________________________________________________________
Anmälan skickas till: sveatrec@gmail.com

www.trecsverige.se

