VEM ÄR FÖRENINGENS
FAIR PLAY RIDER?
Det finns människor med en fantastisk förmåga att se, uppmärksamma
och bekräfta andra. Med sitt sätt bidrar dem till att sprida god stämning
på tävlingsbanan och i stallet – något som är väl värt att hyllas.
Ända sedan projektet Vara tog tempen
på stämningen i stallet, har den Centrala
Ungdomssektionen (CUS) tagit fasta på att
klimatet i våra stall är god – men bra kan bli
bättre, och de medlemmar som bidrar positivt
till den goda stämningen i stallet är väl värda
att uppmärksammas. Med Fair Play Rider vill
Svenska Ridsportförbundet ge föreningarna
en möjlighet att göra sina medlemmar
uppmärksamma på innebörden i Ridsportens
Ledstjärnor. Samtidigt syftar Fair Play Rider till att
guida den enskilda ryttaren mot att bli en riktigt
bra stallkompis.
Fair Play betyder ärlig, schysst och hjälpsam
– och är mottot för den ryttare som ska få
utmärkelsen. Med Fair Play menas också att ta
avstånd från fusk, våld och mobbing. Här vill
Svenska Ridsportförbundet med den Centrala
Ungdomssektionen i spetsen, visa på möjligheten
att uppmärksamma ryttare som med sitt sätt bidrar
till att skapa en god stämning i föreningen. En
Fair Play Rider ska vilja vara en god förebild och
ha ett förhållningssätt som ligger väl i linje med
Ridsportens Ledstjärnor och Code of Conduct
med stort fokus på det mellanmänskliga planet.
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FAIR PLAY RIDER:
Sätter alltid hästens välbefinnande främst
Följer tävlingsreglerna
Är en bra vinnare – och bra förlorare
Bidrar till positiv stämning – på tävlingsbanan
och i stallet
77 Låter alla vara med
77 Använder ett uppmuntrande språk
77 Respekterar olikheter
NÅGRA MEDSKICK INFÖR
UTNÄMNINGEN
Det är viktigt den som får utmärkelsen upplever
det som en uppmuntran, kontakta därför gärna
personen i förväg. Det är alltid en vuxen eller flera
vuxna som ska utse föreningens Fair Play Rider.
Utmärkelsen kan med fördel delas ut till exempel i
samband med klubbmästerskap eller liknande.

Diplom finns skriva
ut på www.ridsport.se

