Givtigt klubsamarbejde sender
Amanda fra Roskilde og Sanne fra
Esbjerg sammen til EM i
voltigering
Danmark er måske nok et lille land, men
gennem tiden har vi alligevel formået at gøre os
bemærket i voltigeringsverdenen, hvor vi især
har haft gode resultater individuelt. I uge 31
løber Europamesterskaberne for seniorer af
stablen i Wien, og vi har igen udøvere med. For
en af kombinationerne, voltigør Amanda
Staalsø, der bor i København, og longefører
Sanne Lorenzen, der bor i Esbjerg, er vejen til
EM banet via et unikt klubsamarbejde. Amanda
har nemlig gennem sæsonen ugentligt taget
turen over broen, for at træne med Sanne
Lorenzen og hesten Rådbjerg’s Pari Town, der
holder til i Esbjerg og Omegns Rideklub (EOR).
Klubsamarbejde på tværs af landet
Amanda Staalsø er 23 år og bor i København.
Amanda har dyrket voltigering i 9 år og træner til
dagligt i Roskilde Voltige Team. Men når turen
går til EM i Wien den 2. - 6. august, stiller Amanda
op for EOR´s Voltiteam. Det gør hun sammen
med Sanne Lorenzen som longefører og på
hesten Rådbjerg’s Pari Town, der begge til dagligt
holder til på netop EOR. Grunden til denne
konstellation er et fantastisk samarbejde
klubberne i mellem. Det er kendetegnende for
voltigeringssporten, at der er et rigtig godt
sammenhold klubberne og udøverne i mellem, og
til stævner er der en ”alle-kender-hinanden”
stemning.
Fra individuel til hold – til individuel
Det er også fra stævner, at Amanda og Sanne har
lært hinanden at kende. Og det er altså på den
måde, at aftalen om, at Amanda skulle taget
turen til Esbjerg for at træne med EOR’s
Voltiteam, kom i stand. Gennem det sidste år har
Amanda således taget turen fra Roskilde til
Esbjerg 2-4 gange om måneden. Den oprindelige
aftale var, at Amanda skulle prøve kræfter med

nogle internationale stævner, som individuel
udøver, og derudover være reserve på EOR’s
hold. Behovet for at kalde reserven ind blev
hurtigt aktuelt, og derefter handlede træningen
mest om holdet og ikke så meget om det
individuelle. EOR’s hold blev dog ramt af
yderligere skader, hvorfor det desværre ikke
lykkedes for holdet at kvalificere sig til EM. På
trods af, at fokus i træningen var flyttet, lykkedes
det alligevel for Amanda og Sanne at få reddet en
individuel kvalifikation i hus, og på den måde er
EOR’s voltiteam altså alligevel repræsenteret ved
EM.

Amanda Staalsø i aktion
En alsidig atlet
Sanne Lorenzen er til daglig ansat på EOR som
berider. Her er hun ansvarlig for voltigering og
elevskolen. En sand ildsjæl i voltigeringssporten.
Sanne er longefører, og EM-hesten Rådbjerg’s
Pari Town er Sannes egen. Det er en 13-årig
vallak efter Cape Town S med Leonardo II til
morfar. Rådbjerg’s Pari Town er en meget alsidig
hest. Udover at være en rigtig god
voltigeringshest deltager han og Sanne også i
spring- og dressurkonkurrencer på LA-niveau.
Udover Rådbjerg’s Pari Town har Sanne endnu en
hest, med hvilken hun rider dressurstævner på
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MB-MA niveau, så der trænes flittigt alle ugens
dage i Esbjerg.

kombineret med det gymnastiske element. Det er
det bedste fra flere verdener.”
Amanda træner voltigering ca. 4 gange om ugen.
Udover turene til Esbjerg tager Amanda tre gange
ugentligt til træning hos Roskilde Voltige Team.

Amanda Staalsø

Sanne Lorenzen og Rådbjerg’s Pari Town i daglig
træning
Mesterskabsdebut
For Amanda Staalsø er det hendes første store
mesterskab. Spurgt til hvad hendes forventninger
til mesterskabet er, lyder svaret: ”Jeg har ingen
målsætning om at skulle ende på en bestemt
placering. Jeg ser det især som en personlig
kamp, og det vil være en sejr for mig at forbedre
mine præstationer fra kvalifikationerne. Det var
jo ekstrafedt, at den individuelle kvalifikation
kom i hus, når fokus oprindeligt var på holdet”.
Som så mange andre kastede Amanda i en ung
alder sin kærlighed på hestene. Hun startede
derfor til ridning på den lokale rideskole, hvor
hun blev præsenteret for voltigering og hurtigt
blev bidt af det. ”Voltigering er fedt, fordi det
handler om at opnå harmoni med hesten

Fremtiden
Amanda er meget taknemmelig for det gode
samarbejde imellem klubberne, som hun
understreger er meget typisk for dansk
voltigering. Uden det var EM-drømmen ikke
blevet til virkelighed i denne omgang. Om
Amanda også i næste sæson fortsat skal pendle til
Esbjerg er ikke helt afgjort endnu. Amanda har
nemlig også selv en hest, der er ved at blive
trænet op. Håbet er, at den vil kunne gøre sig
gældende til de store mesterskaber fremadrettet.
For det er ikke nok kun at være en dygtig atlet
selv. Som ved andre discipliner er hesten også en
afgørende faktor for succes. Dels tæller kvaliteten
af hestens galop med i den samlede
bedømmelse, men de skal også have et sind, der
gør, at de kan håndtere stemningen ved de store
stævner. Så fremtiden er helt åben.
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Om voltigering
Voltigering er akrobatik på ryggen af en
galoperende hest og udøves enten som holdsport
(gruppevoltigering) eller som individuel
(enkeltvoltigering). Hesten longeres af en
longefører i en taktfast galop. Deltagerne hopper,
fra jorden, op på hestens ryg og udfører en eller
flere obligatoriske øvelser, enten enkeltvis eller
flere ad gangen. Udover voltigørernes øvelser på
hesten, bedømmes også hestens galop og
longeførerens evne til at longere hesten korrekt.
Voltigeringssporten opstod som idrætsgren i
Tyskland i slutningen af 1950’erne, og i starten af
1980’erne startede voltigeringssporten i
Danmark.
Voltigering er en udviklingsdisciplin under Dansk
Ride Forbund. Vil du blive klogere på voltigering,
kan du læse mere her.
DM i voltigering 2017 afholdes netop hos EOR.
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