Halvvejsmøde søndag 21. Maj 2017
Fremmødte: voltigering udvalget, Emma Dyhr (MBRK), Lise-Lotte Bjarndahl (MBRK), Signe Lawaetz
(dommer-aspirant), Maria Frimark (SRV), Thomas Bisgaard (VKT), Heidi Jørgensen (dommer-aspirant), Rikke
Modell (HVR), Maja Mikkelsen (RVT), Anna Lawaetz (RVT)
1. Velkomst
Velkomst ved formand Lise Berg. Samt ideen bag halvvejsmødet; at give mulighed for at f.eks.
samle op og komme med input til ændringer i fht. reglement.
Præsentation af udvalg og deltagere.
2. Træheste CUP 2017/2018
Evaluering af cuppen. Resumé af finalen i Tivoli og deltagernes evaluerings skemaer. Der bliver
lavet et fuldt træheste reglement til næste sæson. Generel snak om afviklingen af træheste cuppen
og fremtiden. Der er stor enighed om at det er kommet for at blive, at der kun er fordele ved
cuppen.
Der vil blive kigget på om man tidsmæssigt ved finalen kan nå flere udøvere. Desuden vil der blive
lavet en ny tilmeldingsblanket, som er målrettet træhestekonkurrencen. Derudover blev det
drøftet om, der skal laves obligatoriske øvelser til finalen. Der var en fælles holdning til, at de
obligatoriske øvelser ikke skal fremvises til finalen. Der var ydermere enighed om, at der skal laves
det fulde obligatoriske program til de indledende runder i stedet for fokusøvelser.
3. Klubstævner i voltigering
Definering af klasserne i fht kategoriseringen. Der er god stemning for at åbne op for E- og Dstævner. Der kigges på mulighederne, samt på hesteydelser.
4. Debat og erfaringsudveksling omkring trænerrollen
Der bliver vendt uddannelse, og udsigten til en decideret voltige uddannelse.
Der blev besluttet at der er 3 fokuspunkter. Fælles front rettet til DRF, om at tage voltigering og de
andre udviklingsdiscipliner seriøst og ind i uddannelserne. Samt et katalog over kurser o.l. som er
fordelagtige i fht. trænerrollen. Endvidere erfaringsudveksling og erfaringsgrupper.
Desuden tænke distrikterne ind og udbrede voltigering og mulighederne som åbnes med det.
Her er nedsat en arbejdsgruppe med Charlotte Præstgaard, Thomas Bisgaard, Maja Mikkelsen,
Emma Dyhr og Maria Frimark.
Vedrørende forventningsafstemning, så giver sportsplanen grund til tvivl. Lise forklarede hvorfor
der var denne uklarhed. Dette er gjort for at give luft til at udtage udøvere med potentiale men
udvalget vil prøve at gøre Sportplanen mere gennemsigtig.
5. Ønsker og forslag til reglementsændringer
E stævner indskrives i reglementet.
Officials godtgørelse står klart i fælles bestemmelserne.
Out regler i fht E og F grupper; det er ikke muligt at starte E-og F-klasser, hvis man har startet i *klasser (både som hold og individuel).
Åbne op for muligheden at samme voltigør må starte på to hold.
Derudover skal alle volti-stævner godkendes af udvalget.
6. Indrapportering af skader ved træning og stævner

Der bliver lavet en blanket som skal udfyldes og indsendes og bruges til statistik. Det er en frivillig
ordning. Målet er at lave en statistik, som kan bruges til forklaring , forebyggelse og forståelse i fht
sikkerheden i sporten. Lise Berg og Anna Sundby vil være primus motor.
7. Evt.

