Voltigering
Halvvejsmøde d. 11. juni 2016
Sted: Dansk Rideforbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere: Hans Jørgen Balle (VKT), Signe Lawaetz (RVT/dommer-aspirant), Maja Mikkelsen (HVR/RVT),
Stiwi Courage (HVR), Heidi Jørgensen (MBRK/dommer-aspirant), Lise C. Berg (udvalg), Thomas Lindqvist
(udvalg), Anna Sundby (udvalg)
Referent: Anna Sundby
Velkommen: Lise C. Berg byder velkommen og præsentere formålet med mødet. Vi har omkring 14 aktive
konkurrence-klubber, der udbyder voltige i Danmark.

Pkt. 1: Præmieoverrækkelse for træ-hest- og alm. voltige-stævner

Hvor mange skal man beregne rosetter til? Skal hjælpere og trænere have rosetter? Skal rosetterne
have placerings-farver? Hvem skal kaldes op til podiet (skal vi kører efter placerings-tabellen)?
Forslag:
Laver præmieoverrækkelsen efter placeringstabellen men kalder altid de første 3 podie-placeringer op
(også selvom det ikke er i overensstemmelse med placeringstabellen). Podie-placeringer samt placeringer
efter placeringstabellen skal altid køre efter rosette-farverne: rød/hvid, blå/hvid, grøn/hvid. Yderligere
placerede efter placeringstabellen får en grøn rosette. Øvrige udøvere får en vilkårlig farve-roset. Alle
voltigører og longeførere får en roset.
I skridt-klasserne (E og F) kan op til 1 opløfter/træner (udover longeføreren) få en roset. Det skyldes at
skridt-klasserne ofte har brug for en hjælper på banen. I de resterende klasser, er det kun udøver og
longeføreren, der får rosetter (træner må gerne gå med op på podiet). Thomas Lindqvist og Maja
Mikkelsen opdater stævne- tilmeldingsblanketter og indsætter et felt, hvor træner/opløfter i skridtklasser
kan tilmeldes, for at lette optællingen af antallet af rosetter for stævnearrangørerne.
For at nedsætte de lange præmieoverrækkelser forslås det, at dem under placeringstabellen eller de 3
første podieplaceringer kaldes op samlet med navn og placering (der klappes samlet til slut, når alle er
kaldt op) og derefter køres præmieoverrækkelse efter placeringstabellen eller de 3 første podiepladser.

Pkt. 2: Rangliste

De tidligere ranglister har ikke været korrekte, da udøvernes placering ikke er blevet tastet korrekt ind i
systemet.
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Forslag:
Fremover vil placeringer give point efter placeringen og klassens sværhedsgrad. Resterende starter vil få
point svarende til en 5. plads (for gennemført start). Hvis udgået eller elimineret gives ingen point.
Udvalget samt Maja Mikkelsen står for implementering og ser om det kan fungere slut 2017.

Pkt. 3: Stævnestruktur

Der er et behov og ønske om flere stævner for de små klasser samt flere stævner generelt i DK.
Forslag:
Det skal gøres tydeligt, at det ikke er nødvendigt at stævnearrangøren tilbyder hestebokse ved
endagsstævner.
Ønske om at der laves samarbejde på tværs af klubberne, så der bliver arrangeret flere stævner (fx at
klubberne i KBH-området slår sig sammen om, at holde flere stævner).
Med det nuværende reglement er det muligt at afholde stævner kun for de mindste fx: E- F-klasserne
samt show-klasser (fx individuel skridt-klasser).
Stævneguiden skal tjekkes igen.

Pkt. 4: Kursus-aktiviteter

Træ-heste konkurrence:
Der er sket lidt ændringer i reglerne efter træ-heste konkurrencen i RVT. De nye regler findes på
hjemmesiden.
Udvalget v. Thomas og Charlotte er i gang med, at arrangere en træhestecup med finale i Tivoli 2017
(søndag d. 23. april 2017). For kvalificere sig til finalen, skal man være blandt de tre bedste. Finalen vil kun
være med det frie program.

Kurser/inspirationsdag for de unge trænere og hjælp-trænerne:
For sikkerheden, for fastholdelse af trænere samt for at give de unge trænere redskaber til deres
undervisning. DIF´s kurser er muligvis lidt for komplicerede. Men noget af materialet kan bruges.
Hvem skal afholde og arrangere? Hvad skal kurset/dagen evt. indeholde?
Arbejdsgruppe: Hans Jørgen Balle (VKT), Signe Lawaetz (RVT/dommer-aspirant) og Stiwi Courage (HVR).

Aktiviteter for bredden:
VKT-sommerlejr og Maja (RVT) får forespørgsel på aktiviteter for bredden. Tidligere aktiviteter har været
en stor succes. Der er sat penge af i udvalgets budget til aktiviteter for bredden 2016 så der er mulighed
for at få et tilskud. Der opfordres til at klub/klubber arrangerer aktiviteter for bredden meget gerne
allerede i 2016, men ellers i 2017.
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Pkt. 5: Samarbejde-aktiviteter
Roskilde dyrskue og Hjallerup hestemarked - da man fylder meget lidt i ringen, kunne man evt. være flere
til at opvise fra forskellige klubber. Gerne have drenge med (for drengerekrutterings skyld).
Samarbejde omkring stævneafholdelse (se også punkt 3).

Pkt. 6: Reglement
Udvalget får indskrevet Pas-de-Deux på *-niveau i reglementet.
F-junior: Baglæns grundsæde: indsæt, at hænderne skal ud til siden, så det bliver en mere klar øvelse.

Pkt 7: Fastholdelse af udøvere
Flere aktiviteter (gerne i vintermånederne), stævner og træ-hestekonkurrence kan forhåbentlig fastholde
de små.
Involver forældrene mere i den daglige træning, da forældreinvolvering kan hjælpe på fastholdelse af
udøverne.
Drenge: Overveje hvilket tøj drengene skal have på (gøre det mere drengevenligt). Ud og reklamere for
voltige både for børnene men bestemt også for forældrene. ”Åbenhus dage kun for drenge” el.
samarbejde med skoler/efterskoler.
Udvalget skal blive bedre til at få indlagt billeder af drenge i brochure, videoer, billeder mv.

Pkt. 8: Forventning til udvalget
Gerne et kort indlæg/oplæg om tilmelding samt erfaringer til internationale stævner til stormødet.
Gerne et oplæg til stormødet om, hvordan skader på udøvere og heste kan undgås.
Overvejelse om halvvejsmødet skal flyttes til Fyn. Det er ærgerligt, der ikke kommer flere, da halvvejsmødet
er en unik mulighed for klubberne til at skabe relationer og dele erfaringer. Og hvor der er god tid til
diskussioner, samt mulighed for reel indflydelse på næste sæson, da mødet ligger inden deadlines for
reglementsændringer og budgetforslag.

Mødet blev afsluttet med en kort evaluering.
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