
Ponysportens 
Mentorordning

Bliv mentor for ponykuske/-ryttere 
med interesse i hestevæddeløbssporten
Har du amatør-, jockey-, eller trænerlicens og lyst til at at hjæl-
pe unge engagerede ponysportsudøvere med en lystbetonet 
overgang til hestevæddeløbssporten?

Så er ponysportens mentorordning under DH Ungdom og 
Dansk Hestevæddeløb måske noget for dig.

Hvorfor blive mentor?
Du kan hjælpe unge med springet fra pony til hest  
og samtidig være med til at sikre den fremtidige  
rekruttering af aktive til hestevæddeløbssporten.

Du får nye engagerede medhjælpere i stalden, som vil 
både hestene og sporten.

Du danner nye sociale relationer, udbygger dit netværk 
og skaber et spændende læringsmiljø.

Du udvikler dine egne kundskaber igennem at skulle 
sætte ord på handling.

Du skal have amatør-, jockey- eller trænerlicens og egen 
træningsstald med løbsheste.

Du skal have tid, lyst og tålmodighed til at arbejde og indgå 
i sociale relationer med unge fra lokalområdet.

Du skal kunne fremvise børneattest.

Du skal have en arbejdsskadeforsikring, der  dækker  
frivillige hjælpere.

Krav til dig

Hvorfor en mentorordning?
DH Ungdom og Dansk Hestevæddeløbs fælles ponymentor-
ordning har til formål at højne hestekundskabsniveauet hos 
sportens udøvere og sikre tilstrømningen til hestevæddeløbs-
sporten igennem en brobygning til ponytravet.

Om DH Ungdom
DH Ungdom er en ungdomsforening tæt tilknyttet Dansk 
Hestevæddeløb med formålet at sikre sammen- hængskraf-
ten mellem pony- og hestevæddeløbs- sporten. Med ansvar 
for økonomi, reglement, sportslig udvikling og jura sikrer DH 
Ungdom, at de lokale klubber kan fokusere på kerneområderne. 
afvikling af løb/løbsdage samt sociale arrangementer, til glæde 
for børn og unge.

Om Dansk Hestevæddeløb
Dansk Hestevæddeløb er et fælles driftsselskab under Dansk 
Travsports Centralforbund og Dansk Galop.

Dansk Hestevæddeløb varetager kommunikation, salg,             
marketing og økonomistyring for hestevæddeløb i Danmark. I 
alt ni væddeløbsbaner er tilknyttet Dansk Hestevæddeløb.

Yderligere info og tilmelding
Kontakt: Nanni Køhler, DH Ungdom på   
mail: nk@danskhv.dk eller tlf.: +45 888 112 40

Læs mere på danskhv.dk/dh-ungdom



Lad en mentor introducere dig 
for hestevæddeløbssporten
Er du fyldt 14 år, aktiv i ponysporten og med lyst til at 
lære mere om omgangen med de store heste?

Så er ponysportens mentorordning under DH Ungdom og 
Dansk Hestevæddeløb måske noget for dig.

Ponysportens 
Mentorordning

Hvorfor få en mentor?
Du oplever hvordan en træningsstald fungerer  
på nærmeste hold og lærer omgangen med  
de store heste i trygge rammer.

Du lærer om pleje, forspænding, fodringsplaner, 
træningsplaner mv.

Du får et netværk indenfor 
hestevæddeløbssporten.

Du bliver forberedt og dygtiggjort til at tage  
licens med store heste.

Du bliver en del af et sjovt og lærerigt socialt miljø.

Du kontakter DH Ungdom med ønske om at få en 
mentor i dit lokalområde.

DH Ungdom finder en mulig mentor, der har tiden 
og lysten til at lære fra sig.

DH Ungdom arrangerer første møde imellem dig, 
din mentor og mindst én af dine forældre.

DH Ungdom følger løbende op på samarbejdet.

Hvordan fungerer  
mentorordningen?

Krav til dig

Hvorfor en mentorordning?
DH Ungdom og Dansk Hestevæddeløbs fælles  
ponymentorordning har til formål at højne heste- 
kundskabsniveauet hos sportens udøvere og sikre 
tilstrømningen til hestevæddeløbssporten igennem en 
brobygning til ponytravet.

Yderligere info og tilmelding
Kontakt: Nanni Køhler, DH Ungdom på   
mail: nk@danskhv.dk eller tlf. +45 888 112 40

Læs mere på danskhv.dk/dh-ungdom

Du er fyldt 14 år.

Du er aktiv og engageret i ponysporten.

Du har lyst til at bruge noget af din fritid på  
trav- og/eller galopheste.

Du har mulighed for at komme i stalden hos  
din mentor regelmæssigt.

Du har dine forældres opbakning.


