VOLTIGERING

Halvvejsmøde i Brøndby 15. juni 2019 kl 10-16
•
•
•
•
•
•

Udvalget: Lise C. Berg (formand), Anna Sundby (Reglement & Official), Thomas Lindqvist
(Stævner & Arrangementer) og Charlotte Præstgaard (Bredde & Udvikling)
Lotte Sabroe (HVR), Susan Dieni (HVR) og Karina Marker (HVR)
Maja Mikkelsen (RVT) og Signe Lawaetz (RVT og dommer)
Eddie Dieckmann (ARK)
Heidi Jørgensen (SLRK og dommer)
Maria «Børge» Frimark (SRV)

1. Velkomst og præsentations-runde & diskussion af punkter
Formand Lise C. Berg bød velkommen og fortalte kort om hvad vi bruger halvvejsmødet til;
Halvvejsmødet er en mere uofficiel mulighed for et debatforum end stormødet, samt
diskussion om f.eks. reglement og evaluering af træhestcuppen.
2. Forslag til reglementet
a) Overskuelighed af runder
Ide om at lave et overbliksskema. Maja foreslår et skema i lighed med FEI´s. Anna vil
kigge på det.
b) Skridt Pas-de-Deux
En succes. Der blev snakket om flere muligheder. Skridt PdD skal promoveres frem for
skridt individuelt, da voltigering er en holdsport og det er hold/sammenhold/det
sociale vi skal bygge på.
Der taltes også om at udvide skridt PdD’en med en ”E”-PdD, hvor der laves galop
obli og skridt kur.
Sløjfeklasser skal ikke have placeringer på resultatark og evt. heller ikke samlet point
på. Hver får deres dommersedler, så de kan se deres point. Ved
præmieoverrækkelse skal alle kaldes op samtidig og ikke i placeringsorden. Dette
skal stævnearrangørerne gøres opmærksomme på.
Evt. droppe aldersbegrænsninger i * PdD, så der kun er *klasser nationalt (og ikke
opdelt på junior/senior). Hvis internationalt skal alder dog overholdes. Dog kan *3
kun være senior.. Dermed måske mere konkurrence herhjemme. Ville også være
godt i træhestekonkurrencer. Udvalget arbejder videre.
c) Reglementeret påklædning ved præmieoverrækkelse
En generel snak om hvordan reglementeret påklædning forstås og defineres.
Reglementeret påklædning betyder påklædning i klub- eller landsholdstøj.
Ved præmieoverrækkelse følges Fælles bestemmelserne, men der står åbenbart en
reference til volti-reglementet, så det skal gøres klarere. Er man ikke til stede får man
ingen roset, samt kun en roset til 1 hjælper i de små klasser – skal håndhæves ude
ved stævnerne..
d) Hestens ydelse
Der blev talt om at udvide hestens ydelser, samt omdefinere hestens ydelser. Men
her var Lise Bergs udmelding klar: Dette bliver ikke noget der skal laves om nu.
e) Showklasser
Showklasser skal ikke beskrives i reglementet, da det er op til klubberne at ”finde
på”. Udvalget skal dog godkende showklasser før propositioner sendes ud.
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f) E-stævner
E-stævner – et-dagsstævner med ikke-stjerne klasser - er kommet for at blive – og
afvikles med stor succes og tilslutning. Da det ofte er nemmere for de mindre/yngre
voltigører at overskue et et-dags stævne.

3. Evaluering af træheste cuppen
Tivoli har givet positive tilbagemeldinger.
Der foreslås at der kan kvalificeres over 3 stævner, så det er de 3 bedste der tæller med.
Målet er, at der skal afholdes 3 i Jylland og 3 på Sjælland.
Point-systemet virker – men vi vurderer at det skal gøres tydeligere ift. ranglisten.
OUT regler implementeres fra næste sæson.
Der vurderes om klasser hvor der ikke er så mange starter kan slås sammen.
I kvalifikationer foreslås det at der uddeles et diplom til alle – som ensrettes fra udvalget.
Dvs. at rosetterne sorteres fra – og økonomien kan opretholdes uden at gøre konkurrencen
dyrere.
Ved træhestkonkurrencerne overskrides det antal timer dommerne må dømme – der
snakkes om hvordan det kan løses. Der kom en del løsningsmodeller, men en løsning kunne
være, at de sparede penge på rosetter anvendes på ekstra dommere. Alternativt skal der
sættes begrænsning på antal deltagere.
Anmeldelser som kommer efter anmeldelsesfristen skal betaler efteranmeldelsesgebyr
(dobbelt pris). Stævnearrangøren bestemmer selv om dette skal håndhæves.
Trailer fra voltiudvalget: Klubber der vil låne traileren og træhestene skal selv arrangere
kørsel frem og tilbage og betale udgiften det koster.
4. Rekruttering & Fastholdelse
• Etablering af nye klubber
• Hvordan vi får foden indenfor hos rideskolerne
• PR
• Fælles ”info”/reklamer/opvisning
• Galophold
En generel snak om hvad der er med til at fastholde medlemmer. Involvering i
træning/hold og udvikling af klubben – netværket skal udnyttes meget mere. Vores
netværk, sammenhold og sport skal gøres mere visuelt.
En god og givende debat – som gav mange gode vinkler og ideer.
Promovering af volti i nye rideklubber, samt fastholdelse diskuteres og der kommer mange
input. Er klart svært, og er ikke realistisk hvis det tager for lang tid. Forslag evt. en plakat,
opringning til rideskoler. Opvisninger fra klubberne virker og er måske stadig den nemmeste
reklame. God mediedækning ved større stævner.
Manglende heste er et stort problem for fastholdelse af allerede aktive klubber især på
Sjælland.
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Mange rideskoler tror det er for dyrt med volti, men det er faktisk økonomisk bedre, da flere
ryttere er på en hest. Hesten behøver ikke være dyr, og kan sagtens være en del af
rideskolen. Mange fordomme om at det er for hårdt for hestene skal ændres, da det heller
ikke er rigtigt. Der skal pointeres at træheste er meget af træningen, og hestene er ikke så
meget på i løbet af ugen, samt hestene løber heller ikke kun rundt samme vej i longe.
Reklame i Wendy, ridehesten og evt. andre hesteblade.
Burde vi få breddesamling tilbage… men er hårdt arbejde for arrangørerne.
5. Forslag/nyt fra klubberne
Diverse indlæg vedr. stævneafvikling. Se tidl. punkter
Musikken: Vi arbejder på at lave en fælles platform, hvor musik kan uploades og hentes
ned til alle stævner.
Ide om en blog (Vlog) om volti – dagligdagen, træningsideer
Debat om spiseforstyrrelser – DIF har lavet en folder vedr. spiseforstyrrelser.
6. Evt
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tilmeldingsfrister til stævner er bedst tirsdag og torsdag, pga. tilmeldinger til Go og
udbetaling ved stævner.
Generel snak om fald fra hest – hvad og hvordan gør man i stævnesituationer, hvor der
sker uheld. Evt. lave en hvad-gør-vi plan, som sættes i stævne manualen – som er i
gang med revidering. Dommere skal være hurtigere til at dømme ud når et fald ser
voldsomt ud.
I små grupper skal de huske at have et minuts pause uden indspændinger imellem obli
og kür, eller også skal obli og kür være opdelt, så de kommer ind to gange i stedet.
Dragter i children diskuteres. Læs reglerne og overhold. Nøglehulslukning på dragtens
ryg skal ligeledes være dækket.
Indløb helst ikke tage for lang tid.
Ser man en halt hest uden for stævne-arenaen, så kontakt sekretariatet, TD eller
dommer A ved danske stævner, eller chief steward eller chef dé quipe ved
internationale stævner, (eller skriv til Lise hvis man ikke ved hvad man skal gøre).
USA afholder et årligt symposium for udøvere og trænere. Kunne vi afholde noget
lignende, og evt. senere udvikle det til en nordisk ting?
Sverige har longefører kursus. Men i oktober vil der bliver arrangeret et forløb med Lars
Hansen igen. Nok også vigtigt med trænerkursus, idet longeførerne herhjemme allerede
er dygtige. Ryttermærker er også godt, samt voltigeringslicens sikkerhedsmæssigt.
Adobe connect program er nu i DRF.
Snak om mulighed for World Cup i DK
FEI dommerseminar slut okt/nov - 1 dommer bliver sendt afsted af udvalget. Tilmeldinger
derudover er for egen penge. Det er både lærerigt for dommere, dommeraspiranter,
udøvere og trænere (invitation står på FEI hjemmeside under inside FEI-vaulting).
Næste er i Bratislava uge 43. Tilmelding skal igennem forbundet.
(https://data.fei.org/UploadFile/DownloadInvitationCourse/1479 )
Udvalget får stor ros fra Børge – og forsamlingen gav Børge aka Maria Frimark fra Skibby
ret
Referent: CP
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