Dansk Rideforbund
Voltigerings Stormøde 6. november 2016 på Dalum Landbrugsskole
Fremmødte: BIS (5), Skibby (3), RVT (4), HVR (1), ARK (1), SJRK (2), TØRK (3), EOR/SVT (2), MBRK (4), GLK (1),
HAS (3) og VKT (3)
Samt udvalget og koordinator (5)

REFERAT (se endvidere PPT præsentationen fra mødet, samt ambitioner 2022)
Referent: CP
1. Velkomst ved formand Lise C. Berg
Hurtig præsentation af udvalget Charlotte Præstgaard, Thomas Lindqvist, Anna Sundby og Lise Berg og
koordinator Nina Bjerre Toft. Hurtig præsentation af koordinatorens rolle, og kontakt til udvalget, som skal
foregå til fælles mail voltigering@rideforbund.dk.
2. Budget 2017
Usikker fremtid, da hovedbestyrelsen har meldt ud fredag 4/11 at der skal laves om på de små discipliners
status. Oplægget er at de små discipliner skal samles og kaldes udviklingsdiscipliner.
Desuden blev vi i maj 2016 beskåret i budgettet med 10 %.
Udvalget vil forsøge at skabe en dialog med rideforbundet snarest, da beslutningen ikke hænger sammen
med at DRF gerne vil udvikle sporten.
Pt. ser det derfor ud til, at vi halveres i budgettet og at der ikke bliver nogen dyre initiativer i 2017.
3. Formandens beretning
Aktiviteter i 2016: 4 danske stævner, vores første træhestekonkurrence, halvvejsmøde, FEI dommerseminar
i England, Kür kursus i VKT, dommerkursus med Frank Spadinger, VKT sommerlejr, EM/VM i Le Mans, FEI
trænerkursus, Official psykologi kursus og hjælp-til-selvhjælp kursus.
Deltagelse ved internationale stævner i 2016: Flyinge, Ørestad, Laholm, Moorsele, Ermelo, Krumke, Aachen
og Wiesbaden
Landsmestre 2016:
Tillykke til…
•
•
•
•
•
•
•
•

F-junior: RVT Søndag/Oda/Sanne Lorentzen
F-ungdom: ARK1/Cairo/Charlotte Præstgaard
E-grupper: TØRK Alhvor/Minimax/Charlotte Præstgaard
1* junior grupper: BIS3/Buzzio/Anne-Mette Friis
1* senior grupper: Kun SVT2/Shariff/Sanne Lorentzen til start
Children 1*: Victoria Rose Prier (MBRK)/Black Beauty/Sanne Lorentzen
Junior 1*: Emilie Bech Rasch (TØRK)/La Boheme Eg/Charlotte Præstgaard
Senior 1*: Sarah Christensen (FRI)/Gørklintgårds Donau/Betina G. Nielsen

DRF/DM og NM 2016:
Tillykke til…
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•
•
•
•
•

•

Junior grupper (NM + DRF): Skibby 1 – Amadeus Højbogaard – Hanne H. Hansen
Senior grupper (DRF): BIS 1 – Turbo af Kloster – Maria Rasmussen
Children enkelt (NM+DRF): Emma Kaps (VKT) – Ramstein – Julie Fog-Møller
Junior enkelt (NM+DRF): Ida T. Christensen (SJRK) – Boston – Pia Sørensen
Senior enkelt damer (NM+DM):
Sheena Bendixen (VKT) – Ramstein
– Lasse Kristensen
Senior enkelt herrer (NM+DRF):
Leon Lynnerup (TØRK) – La Boheme Eg
– Charlotte Præstgaard

EM/VM i Le Mans i Frankrig: Super hyggelig tur med masser af flotte præstationer. Se slides
Ros
Ros til trænere og klubber: Frustrationer, skuffelser og ”film” på banen er efter indsats fra trænere og
klubber nu næsten ikke eksisterende. Reaktioner på reelle skader er selvfølgelig stadig acceptable.
2017 og frem:
Breddeaktiviteter, talentpleje, promovering af volti i fht. rideforbundet, fokus på velfærd og holdbarhed af
vores voltiheste, fokus på fitness hos udøverne (cardio, styrke, balance, præcision/kropskontrol), fokus på
rekruttering og fastholdelse af udøvere, trænere og klubber og flere drenge i sporten.
Tak for i år – og tillykke med alle de flotte resultater og den store indsats.
FORSAMLINGS-INDSLAG:
Præsentation af ny klub Hashøj Rideklub, som startede i september i år. De har startet et
begynderhold og en individuel op. Velkommen til Hashøj Rideklub.
• Maja Mikkelsen fra RVT: En opfordring til alle stævne klubber, at der altid er en synlig kvalificeret
ansvarlig for ”samarit” pladsen. Samt ros til EOR, som ved landsmesterskab havde en fast kvalificeret
ansvarlig. En generel snak om holdningen til dette.
4. 100 års turneringen:
•

Nina Bjerre: Da DRF fylder 100 år i 2017 har DRF lavet en 100 års turnering. Hvor klubberne med flest stævne
aktiviteter på alle planer, kan samle point og vinde turnering. Mere om dette vil blive udsendt senere på
infomail.
5. Tips og tricks til CVI/internationale starter:
Kalender med datoer er tilgængelig på FEI.org (på FEI online-calendar). Her finder man propositioner
(schedule). De er først synlige når de er godkendt ved FEI. Se desuden vejledning på hjemmesiden. Der kan
desuden downloades en app, som hedder FEI RuleApp.
OPGAVE (NBT): Nina vil under downloads på hjemmesiden indsætte en guide til tilmelding til internationale
stævner
6. Foreløbig kalender 2017 (der mangler endelig bekræftelse af nogle stævner, som derfor ikke er
skrevet på endnu)
DATO

Arrangement

OBS

STED
2

Dansk Rideforbund
Voltigerings Stormøde 6. november 2016 på Dalum Landbrugsskole
14. januar
Januar/februar
4. februar
9-12 februar
24-26 februar
26 februar
11 marts
23. april

Træhest kval
1 dags seminar om hestes holdbarhed
Træhest kval
FEI dommerseminar i SUI
Breddesamling
Træhest kval
Træhest kval
Træhest FINALE
Dommerkursus DK
Halvvejsmøde
Sommerlejr
CVI Flyinge
EM/VM Ebreichsdorf Østrig
LM/DM i EOR
CVI/NM

Juni
Juli
16-18 juni
2-6 august
8-10 september
22-24 september

VKT
EOR
Schweiz
TØRK
TØRK
RVT
I Tivoli

Udtag

Brøndby
VKT
Sverige

Finland

Kalenderen er ikke fyldestgørende. Hold øje med kalenderen på hjemmesiden.
Vi planlægger at søge FEI om at Danmark gerne vil afholde næste FEI dommerseminar.
7. Fokusområder
Officials (v. Anna):
Dommeruddannelse
–

§

Udarbejdet ny dommeruddannelse
•

Opstartet 3 nye aspiranter

•

Opkvalificeret tidligere aspirant til national dommer

•

Pt 4 nationale dommere og 3 aspiranter.

Teknisk Delegeret 2017
–

Rekruttere og uddanne nuværende DRF TD´ere til at blive “volti-TD´ere”

Træhestekonkurrence CUP (v. Thomas):
Udvalget er så spændte og glade for at træhestekonkurrence cuppen nu er en realitet. 5 klubber har meldt
ind med stævner – og den store finale afholdes i tivoli i tæt samarbejde med tivoli 23. april 2017.
Sportsplan 2017 (v. Lise):
Sportsplan 2017 er næsten klar, og har som Sportsplan 2016 samme mål, nemlig at gøre udtag,
forventninger, målsætninger og deadlines mere gennemskueligt og letlæseligt/nemt at finde. Se
sportsplanen under downloads på hjemmesiden, når de sidste detaljer er på plads.
Reglementsændringer 2017 (Ændringerne er ikke endeligt godkendt af rideforbundet).
§

F-Junior
3
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Baglæns grundsæde med armene ud til siden med fingerspidserne i øjenhøjde (baglæns
ridesæde) efterfulgt af afgang til indvendig
§

Pas-de-Deux
Senior *3, *2, *1: Fra 16 år
Junior *2, *1: Fra 10-≤18 år
Senior *3 og Junior/Senior *2: Frit program
Senior/Junior *1: Obligatorisk program samt frit program
DRF-Mesterskaber for Pas-de-Deux: Junior *2 og Senior *2,*3
LM for Pas-de-Deux: Senior og Junior *1

§

§

§

§

Sløjfer
–

Alle startende voltigører og longeførere tildeles en sløjfe.

–

For F-junior og F-ungdom er der ligeledes en sløjfe til op til 1 hjælper (skal være angivet på
tilmelding).

Præmieoverrækkelse
–

Alle møder til præmieoverrækkelse. Ved manglende fremmøde udleveres ikke præmier etc.
til udøver(ne) og longefører

–

Ved mange starter i en klasse kan ikke-placerede kaldes fælles frem

Konkurrenceregistrering er påkrævet for heste som starter følgende:
–

Hold senior/junior *3, *2, *1 og D-grupper

–

Individuel senior/junior/Children *3, *2 og *1

–

Pas-de-deux senior/junior *3, *2 og *1

Konkurrenceregistrering er påkrævet for heste som starter følgende:
–

Hold senior/junior *3, *2, *1 og D-grupper

–

Individuel senior/junior/Children *3, *2 og *1

–

Pas-de-deux senior/junior *3, *2 og *1

… OG en stor opfordring : HUSK AT LÆSE REGLEMENTET !!!!!!!!
Spørgsmål:
§

Ved individuel Senior*3,*2 består konkurrencen af fire programmer. Skal det ændres til 3
programmer ved vores almindelige stævner og 4 programmer ved vores mesterskaber ligesom hos
FEI? (Children/Junior*2, Children/Junior/Senior*1 vil fortsat altid have 4 programmer)
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8. Ambitioner 2022 (v. Charlotte)
En hurtig præsentation af udvalgets ambitioner 2022. Se powerpoint præsentationen for yderligere
og udførlig info/forståelse. Ambitioner 2022 tager afsæt i DRFs ambitioner 2022 – og er et
arbejdsredskab til udvalget i fht. fokus, udvikling, vision og strategi.
9. Tak til…
På vegne af udvalget takker Lise alle deltagere ved EM/VM i Le Mans. Tak
Der vil senere bliver sendt en staldplakette til alle.
10. Foredrag ved fysioterapeut Michael Kristensen:
Et absolut spændende og relevant foredrag og indslag med et skønt muntert glimt i øjet. Forsamlingen
deltog ivrigt og der blev en god dialog om de udfordringer der er i træningen, samt holdninger og planer ved
skader – og vigtigst forebyggelse.
§
§
§
§

Hvordan sikrer vi grundig genoptræning efter en skade?
Hvad skal vi være særligt opmærksomme på for at forebygge skader?
Hvad kan vi med fordel teste ift. de krav der er til atleterne?
Hvad kan vi med fordel træne?

Se Michael Kristensens powerpoint præsentation.
11. EVT:
Et ønske fra klubberne: At resultater fra stævnerne – et link – vil blive lagt på hjemmesiden under
kalender/det pågældende stævne. Nina sagde, at det var muligt, hvis hun fik tilsendt resultaterne.

Til slut:
Tak for et fantastisk godt møde og alles - interesseret, engageret og aktive - indsats.
Vi glæder os til endnu en sæson.
VOLTIGE UDVALGET
Thomas, Anna, Lise og Charlotte
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