Projektbeskrivelse
Mentor for distancesporten
Sammenhæng:
I distancesporten findes der mange ryttere, som allerede fungerer som mentorer for nye distanceudøvere
og/eller hjælper distanceryttere videre i sporten. Det er et rigtig godt tiltag, og for at kunne tilbyde nye ryttere,
som ikke har en kontakt til en erfaren distanceudøver, mulighed for en mentor, opretter Distanceudvalget
mentorordningen.
Mål:
At hjælpe nye distanceryttere godt i gang, og hjælpe de ryttere som gerne vil ride længere klasser med at nå
målet.
Skabe en større viden og forståelse for sporten og vejlede ryttere til en god start og/eller videreuddannelse i
distancesporten.
Metode:
Distanceudvalget opretter et korps af mentorer for distancesporten, og listen med mentorer samt deres
mailadresser kommer på DRF’s hjemmeside. Distanceudvalget er opsøgende ift. at finde mentorer i områder,
hvor der er behov for dette. Ryttere, der er interesserede i at få en mentor, kan kontakte Distanceudvalget,
hvis de ikke finder en mentor i deres område, eller hvis relevante mentorer ikke har mulighed for at vejlede
flere ryttere.
Der skabes en personlig relation mellem mentor og rytter.
Krav til mentor:
En mentor har indgående kendskab til reglementet og rider selv distance på minimum et niveau højere end
rytteren. En mentor skal bo i en overskuelig afstand til rytteren, således at det er muligt at mødes til fælles
rideture. Til nye ryttere i distancesporten udleveres en ”pixi udgave” af reglementet, hvor de mest relevante
regler er nævnt.
En mentor har til hver en tid mulighed for at sige fra og bestemmer selv, hvor mange ryttere han/hun kan
arbejde med.
Der skabes en forventningsafstemning mellem mentor og udvalget for at klæde mentoren på til arbejdet.
Mentor skal altid forholde sig til Dansk Rideforbunds Code of Conduct.
Tiltag:
Mentor skaber en relation til rytteren, og sammen finder de ud af, hvad indholdet i deres samarbejde skal
være. Mentor indbydes til at ride med i et ridt for at hjælpe rytteren til en tryg oplevelse i sporten.
Udvalget støtter og coacher mentorer ved behov.
Evaluering:
I forbindelse med Blåbjerg Ridtet afholdes et evalueringsmøde med alle mentorer for at vidensdele efter tre
måneder med mentorprojektet. Til distanceweekenden i februar afholdes næste evalueringsmøde.

