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Introduktion
Sportsplanen danner udgangspunkt for værdier og retningslinjer i dansk voltigering. Den er udarbejdet med inspiration fra
dressurudvalgets sportsplaner for junior/YR/senior. Planen er gældende pr. 01.03.2019 og vil blive revideret hvert år.
Holdkaptajnen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i planen i løbet af året i samarbejde med voltigeringsudvalget.
Væsentlige ændringer vil blive meldt ud til alle gennem Infomail. Udtagelser til bruttotrupper og mesterskaber kvalitetssikres
i dialog mellem holdkaptajn og voltigeringsudvalg.

Formål
Formålet med sportsplanen er at udvikle et program som:
 Bidrager til at øge rekrutteringen og fastholde udøvere indenfor voltigeringssporten.
 Generelt hæver niveauet for talent- og eliteudøvere.
 Forbereder og uddanner voltigører og longeførere med tanke på international deltagelse.
 Tilrettelægger og tydeliggør sportslige målsætninger.
 Inspirerer til videre udvikling mod en international karriere.

Normer














Voltigør/longefører er forpligtet til at have sat sig ind i og følge de gældende reglementer og efterkomme
retningslinjer for etik og god opførsel og fremtræden i henhold til Dansk Ride Forbunds og FEI's reglement.
Voltigør/longefører skal sætte hesten først i henhold til Code of Conduct. De er desuden forpligtet til at overholde
fairness- og dyrevelfærdsprincipper.
Voltigør/longefører skal optræde som gode rollemodeller for yngre udøvere.
Voltigøren skal være afholdende mht. alkohol og stoffer under stævner og samlinger.
Voltigør/longefører forpligter sig til at være loyal overfor gældende tiltag og planer, og til ikke at udtale sig negativt om
Dansk Ride Forbunds ledelse og administration og sine holdkammerater i udtalelser til pressen og i
stævnesammenhæng.
Voltigør/longefører forpligter sig til at have kendskab til og overholde FEI's Equine anti-doping and medication control
rules, FEI's anti-doping rules for human athletes, samt Antidoping Danmarks forsigtighedsregler og retningslinjer
med hensyn til at bruge midler, som man ikke kender indhold af og har kendskab til. Dette gælder også i forhold til
produkter brugt på voltigørens/longeførerens heste.
Voltigør/longefører og holdkaptajn/voltigeringsudvalg skal have en åben kommunikation.
Voltigør/longefører er ansvarlig for selv at holde sig informeret om nationale og internationale forhold herunder
regelændringer.
Det er forventet at voltigør/longefører informerer holdkaptajn og evt. voltigeringsudvalg om relevante ændringer i
egen situation, herunder skader eller andre træningspauser hos udøvere eller heste.
Voltigør/longefører skal holde sig selv og sin hest i god fysisk form.
Hvis det skønnes nødvendigt, kan der foretages sundhedscheck på hesten.
Man er altid velkommen til at kontakte holdkaptajn og voltigeringsudvalg på voltigering@rideforbund.dk

side 2 af 7

SPORTSPLAN FOR VOLTIGERING – 2019
Holdkaptajn
Dansk Ride Forbunds holdkaptajn er i tæt samarbejde og sparringspartner med voltigeringsudvalget. Holdkaptajnen
deltager ved udvalgte internationale stævner. Voltigører/longeførere kan løbende søge rådgivning og vejledning hos
holdkaptajnen.

Chef d’equipe
Ved alle internationale stævner med dansk deltagelse skal der være en chef d’equipe. Hvis holdkaptajnen deltager,
fungerer denne som stævnets chef d’equipe. Ved internationale stævner, hvor holdkaptajnen ikke deltager, udnævner
holdkaptajnen en anden stævne-chef d’equipe (vil kunne rådføre sig med holdkaptajnen både før og under stævnet hvis
nødvendigt). Stævnets chef d’equipe skal være fastlagt før hesteinspektionen, og alle danske deltagere skal være
bekendt med og have kontaktinformationer til vedkommende. Stævnets chef d’equipe er repræsentant for dansk
voltigering og alle de danske deltagere. Der forventes kendskab til internationale reglementer, deltagelse ved
hesteinspektionen samt chef d’equipe møder, og formidling af relevante informationer til alle danske udøvere.

Sportslige mål for 2019 (hvis Danmark er repræsenteret)
Nordisk mesterskab – senior/junior/children, Vilhelmsborg (DEN), 27.-30. juli. 2019
NM – Gruppevoltigering
Top 2
NM – Individuelt
1 guld samt yderligere 2 medaljer
NM – Pas de deux
Top 3
Europamesterskab – senior, Ermelo (NED) 24.-28. juli. 2019
EM – Gruppevoltigering
Top 6 (acceptabelt: top 8)
EM – Individuelt
Top 8 + finaleplads
Verdensmesterskab – junior, Ermelo (NED) 24.-28. juli. 2019
VM – Gruppevoltigering
Top 6 (acceptabelt: top 8)
VM – Individuelt
Top 10 + finaleplads

Udtagelseskriterier til bruttotruppen
I starten af sæsonen sammensættes en bruttotrup for children, junior og senior baseret på indsendte trænings- og
stævneplaner. Bruttotruppen er åben for grupper, individuelle og pas de deux. I princippet er bruttotruppen åben for
alle, der ønsker at komme i betragtning til udtagelse til mesterskab, og som har indsendt trænings- og stævneplan.
Ud fra bruttotruppen udtages til henholdsvis EM og VM, samt udvælges til CVI stævner, når der er begrænset
deltagerantal. Udøvere fra bruttotruppen har fortrinsret til start ved de CVI’er, hvor der er begrænset deltagerantal.
Evt. ledige pladser ved CVI stævner kan fordeles mellem øvrige udøvere. Holdkaptajnen foretager de endelige
udtagelser (mesterskab) og udvælgelser (CVI). Alle starter ved CVI stævner skal godkendes af holdkaptajnen før
tilmelding. Som voltigør/longefører har man mulighed for at få begrundelse for, hvorfor og på hvilken baggrund man
er/ikke er blevet udtaget/udvalgt. Holdkaptajnen har mulighed for i særlige tilfælde at udtage udøvere, der ikke er en
del af bruttotruppen (wild card). Bruttotruppen bliver offentliggjort på Infomail og DRFs hjemmeside.

Trænings- og stævneplan
Trænings- og stævneplanen er en samlet plan for hver voltigør i bruttotruppen og skal inkludere tydelig angivelse af formål
med deltagelse i bruttotruppen, samt alle relevante aktiviteter herunder daglig træning med og uden hest, kurser,
træningssamlinger, stævner mm. Alle voltigører, der ønsker at være en del af bruttotruppen, skal i samarbejde med deres
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træner og longefører udarbejde en trænings- og stævneplan for hvert år. Der udarbejdes og indsendes 1 trænings- og
stævneplan for hver voltigør. Hvis der er flere udøvere fra samme klub, skal der indsendes 1 trænings- og stævneplan pr.
udøver. For grupper udarbejdes en fælles trænings- og stævneplan. Træningsplanen skal indeholde (max. 3 A4-sider):
 En langsigtet målsætning (gerne både for dette år og flere år frem).
 En kortsigtet målsætning inkl. træningsmål, konkurrencemål, og evt. ønske om udtag til mesterskaber (veldefinerede
tydelige delmål som nemt kan evalueres. Evaluering foretages løbende af voltigør og træner).
 Stævneplan (nationale, internationale ikke-FEI, internationale FEI).
 Kortfattet tydelig overordnet træningsplan inkl. træning med og uden hest, kurser, andre aktiviteter.
 Plan for hest, reservehest(e), longefører, reservelongefører(e). For grupper og pas de deux også planer for
reserveudøver(e). Reserverne (hest, longefører, udøver) behøver ikke være fra samme klub.
Trænings- og stævneplanen indsendes til holdkaptajnen inden deadline. Ved ændringer i trænings- og stævneplanen i
løbet af sæsonen informeres holdkaptajnen, og det aftales om der skal indsendes revideret plan. Ændringer i international
stævneplan SKAL meddeles til holdkaptajn hurtigst muligt, da det kan have betydning for andre voltigørers stævneplaner.
Deadline for indsendelse af trænings- og stævneplan: 6. marts 2019.

Evaluering af bruttotruppen



Bruttotruppen evalueres løbende baseret på resultater fra nationale og internationale stævner, samt ud fra
træningsplaner og målsætninger.
Bruttotruppens sammensætning kan ændres i løbet af sæsonen.

Udtagelseskriterier til senior EM og junior VM 2019
Ingen af de nedennævnte punkter står alene i udtagelsesprocessen. Alle punkterne indgår i den samlede
vurdering og i udtagelsen af voltigører/longeførere, der skal repræsentere Danmark.
Udøvere der ønsker at komme i betragtning til senior EM og junior VM skal indenfor 2018 og 2019 ved
CVI3*/CVI2*/CVIJ2* eller mesterskab (EM eller VM) have opnået de nedenfor beskrevne kvalifikationskrav.
FEI’s kvalifikationskrav er en absolut forudsætning for udtagelse, og til enhver tid gældende kvalifikationskrav
kan altid findes på FEI’s hjemmeside (FEI kvalifikationskrav for 2019 er ikke offentliggjort endnu, men forventes
ikke at fravige væsentlig fra nedenstående). Det er altid de nyeste kvalifikationskrav fra FEI, der er gældende.
Det er voltigørens eget ansvar at holde sig informeret om gældende kvalifikationskrav og egen status.
Holdkaptajnen kan altid kontaktes ved spørgsmål. NB! Opnåelse af kvalifikationskravene er en forudsætning for,
men ikke en garanti for udtagelse.


Gruppe:
For senior: 1 x min. 6,0 point i 1. runde ved et CVI3* eller højere. Kvalifikationen skal være opnået med den
gruppesammensætning, som søger udtagelse. Ingen af udøverne må have under 5,0 point i samlet
pointgennemsnit over alle obligatoriske øvelser fra øvelsesdommerne. Reserver er tilladte, men de skal
ligeledes have opfyldt kvalifikationskravene (kan være opnået med samme gruppe, som enkeltvoltigør,
med en anden gruppe, eller i en anden aldersklasse). Gruppesammensætningen kan repræsentere flere
klubber, men ikke flere nationer.
For junior: 1 x min. 6,0 point i 1. runde ved et CVI2*, CVIJ2* eller højere. Kvalifikationen skal være opnået
med den gruppesammensætning, som søger udtagelse. Reserver er tilladte, men de skal ligeledes have
opfyldt kvalifikationskravet (kan være opnået med samme gruppe, som enkeltvoltigør, med en anden
gruppe, eller i en anden aldersklasse), eller skal vurderes af holdkaptajnen til at have et tilsvarende niveau.
Gruppesammensætningen kan repræsentere flere klubber, men ikke flere nationer.
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Individuel:
For senior: 2 x min. 6,5 point i total point ved CVI3* eller højere (FEI 1. jan. 2019).
For junior: 1 x min. 6,5 point i 1. runde ved CVI2* eller højere, eller i en af de to runder ved CVIJ2* (FEI 1.
jan. 2019).
Pas de deux (PdD):
For senior: 1 x min. 6,5 point i en af de to runder ved CVI3* eller højere (FEI 1. jan. 2019). Kvalifikationen
skal opnås med den PdD-sammensætning, som søger udtagelse (FEI 1. jan. 2019). PdDsammensætningen kan repræsentere flere klubber, men ikke flere nationer.
For junior: 1 x min. 6,5 point i en af de to runder ved CVI2* eller højere (FEI 1. jan. 2019). Kvalifikationen
skal opnås med den PdD-sammensætning, som søger udtagelse (FEI 1. jan. 2019). PdDsammensætningen kan repræsentere flere klubber, men ikke flere nationer.

Udtagelse foretages desuden på baggrund af en samlet vurdering af:
 Rettidig indsendelse af trænings- og stævneplan med angivelse af ønske om udtagelse til mesterskab.
 Resultater opnået ved udtagelsesstævner.
 Resultater opnået ved andre stævner herunder både internationale og nationale stævner. I forbindelse med
vurdering af resultater medtages stævnets sværhedsgrad og konkurrencemæssige kvalitet som
bedømmelsesfaktor.
 Kvalifikationer, erfaring på højt niveau, og aktuelle form.
 Hestens kvalitet, potentiale, og aktuelle form.
 Longeførerens kvalitet og erfaring.
 Resultatmæssig stabilitet, samt et højt bundniveau.
 Udviklingspotentiale.
 Planer for reservehest(e) og reservelongefører(e).
 Evne til at bidrage til holdets (den danske trup) succes og atmosfære. Det forventes, at alle er indstillet på at bidrage
positivt i bestræbelserne på at skabe de bedste danske præstationer ved stævner og mesterskaber. Dette inkluderer
at deltage i evt. samlinger, hjælpe holdkammerater, kommunikere omkring både hestenes og voltigørernes form,
konkurrenceplanlægning, opførsel og attitude før og under stævner og mesterskaber, samt professionel håndtering af
faglige og sociale medier.
Udøvere der ønsker at komme i betragtning til senior EM 2019 og junior VM 2019 skal deltage ved flg. udtagelsesstævner:
 CVN:18.-19. april 2019 i ANE (Tørring), DK
 CVI: 30. maj-2. juni 2019 i Azelhof, BEL

Udtagelseskriterier til NM
Det er ikke en forudsætning for deltagelse ved NM at udøveren er del af bruttotruppen.
Udtagelsen foretages på baggrund af:
 Opnåelse af kvalifikationskrav (se Reglement).
I de år hvor NM ikke afholdes i Danmark gælder desuden en samlet vurdering af:
 Indsendelse af ansøgning om deltagelse i god tid før arrangørernes tilmeldingsfrist.
 Kvalifikationer, erfaring, og aktuelle form.
 Hestens kvalitet, potentiale, og aktuelle form.
 Resultatmæssig stabilitet, samt et højt bundniveau.
 Udviklingsmuligheder.
 Evne til at bidrage til holdets (den danske trup) succes og atmosfære. Det forventes, at alle er indstillet på at bidrage
positivt i bestræbelserne på at skabe de bedste danske præstationer ved stævner og mesterskaber. Dette inkluderer
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at hjælpe holdkammeraterne, opførsel og attitude før og under stævner og mesterskaber, og professionel håndtering
af faglige og sociale medier.

Udtagelseskriterier til øvrige internationale stævner (CVI og
højere (ikke mesterskaber))
Ingen af de nedennævnte punkter kan stå alene i udtagelsen. Alle indgår i den samlede vurdering og
udtagelse af de voltigører / longeførere, der skal repræsentere Danmark. Det er ikke en forudsætning for
deltagelse ved internationale stævner at udøverne er del af bruttotruppen, men udøvere fra
bruttotruppen har fortrinsret.
Udtagelsen foretages på baggrund af en samlet vurdering af:
 Indsendelse af ønske om deltagelse i god tid før arrangørernes tilmeldingsfrist. HUSK at alle tilmeldinger til
CVI og højere skal foregå gennem Dansk Ride Forbund.
 Hensyntagen til udøvere, der har søgt om udtagelse til EM eller VM.
 Hensyntagen til øvrige udøvere fra bruttotruppen.
 Tidligere resultater. I forbindelse med vurdering af resultater medtages stævnets sværhedsgrad og
konkurrencemæssige kvalitet som bedømmelsesfaktor.
 Kvalifikationer, erfaring på højt niveau, og aktuelle form.
 Hestens kvalitet, potentiale, og aktuelle form.
 Resultatmæssig stabilitet samt et højt bundniveau.
 Udviklingspotentiale.
 Evne til at bidrage til holdets (den danske trup) succes og atmosfære. Det forventes, at alle er indstillet på at bidrage
positivt i bestræbelserne på at skabe de bedste danske præstationer ved stævner og mesterskaber. Dette inkluderer
at hjælpe holdkammeraterne, opførsel og attitude før og under stævner og mesterskaber, og professionel håndtering
af faglige og sociale medier.

Udtagelsesdatoer
EM/VM, Ermelo (NED): 5. juni 2019

Sponsorer
Dansk Ride Forbund ønsker at tegne sponsoraftale med virksomheder i forbindelse med drift af udøvere, der
repræsenterer Danmark. Dansk Ride Forbund har ret til at indgå aftaler som anses for nødvendige for at danne
grundlag for finansiering af udøvere, der repræsenterer Danmark. Udøverne forpligter sig til at medvirke i Dansk Ride
Forbunds aftaler i denne sammenhæng, dog sådan at udøverne har ret til at tage forbehold ift. trænings- og
konkurrenceplanlægning.
Udøverne stiller bl.a. følgende markedsrettigheder til Dansk Ride Forbunds rådighed i sammenhæng,
hvor de repræsenterer Danmark:
• Udøverens navn.
• Udøverens foto eller levende billeder fra begivenheder, hvor udøveren repræsenterer Danmark.
Dansk Ride Forbund og Dansk Ride Forbunds sponsorer kan benytte ovennævnte
markedsrettigheder, hvor udøveren repræsenterer Danmark, til følgende:
• Annoncekampagner
• Udstillinger
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• Produktdemonstrationer
• Autografsignering
• Andre markedskampagner
Udøveren er forpligtet til at benytte udleveret Dansk Ride Forbunds officielle beklædning i forbindelse med al officiel
optræden ved EM og VM hvis muligt. Udleveret beklædning forventes anvendt over flere sæsoner. I 2019 er der ikke
officiel DRF beklædning, da der ikke er indgået aftale med tøjsponsor, så udøvere kan anvende tidligere års beklædning
eller eget klubtøj, gerne med tydelig angivelse af at udøverne kommer fra Danmark.

Kalender for Sportsplan 2019
6. marts
18.-19. april
31.maj-2. juni
5. juni

Deadline for indsendelse af trænings- og stævneplaner (bruttotrup + CVI)
Bruttotrup – 1 eller 2 samlinger uden hest (ikke obligatorisk)
Udtagelsesstævne 1 – ANE (Tørring), DK
Udtagelsesstævne 2 – Azelhof, BEL
Offentliggørelse af udtagelser
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