Stormøde Voltigering
Referat
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Evt. bemærkninger

1 Velkomst og Præsentation af dagsordenen

2 Formandens Beretning
Præsentation af hvem voltigeringsudvalget er og hvilke funktioner de varetager.
Efterfølgende var der lige præsentationsrunde for alle deltagerne.
Aktiviteter i 2019:
7 danske stævner
Træhestcuppen med 6 afdelinger og finale i Tivoli
6 udvalgsmøder fordelt over året.
Afd. Sport møde – (Sportsudvalget) – Forum for alle de respektive disciplinudvalg.
Halvvejsmøde – juni 2019 i Brøndby
Nationalt Dommerkursus – foråret 2019
FEI Dommerseminar x 2
VKT Sommerlejr
Deltagelse ved adskillelige CVI stævner
VM Junior / EM Senior
NM på Vilhelmsborg
World Cup deltagelse 2019 – (Desværre ingen World Cup 2020 grundet manglende stævnearrangører,
men FEI er gået i tænkeboks for at se hvad der bliver af muligheder)
Tillykke til vinderne af DM, DRF-Mesterskab og LM.
Desuden stort tillykke med de flotte præsentationer til EM/VM i Ermelo, Holland:
2020 og frem:
Promovering af voltige – det bliver et fokus fremadrettet
Være til stede ved store hestearrangementer, evt. genindfører Åben prøvedag med mere.
Talentpleje – mere fokus på grupperne, muligheder for Children og PDD
Official-uddannelse af TD’er og Steward
God rummelig tone både på nettet og i alle andre sammenhængen – det styrker sporten og er noget
specielt denne sport er rigtig god til.
Langsigtet strategi – om 3-5 år – 1000 aktive voltige medlemmer i klubberne
Husk at alle henvendelser til udvalgets medlemmer skal foregå på mail: voltigering@rideforbund.dk – ikke
Messenger, SMS, mobil osv.

3 Nyt fra Holdkaptajnen – Dorthe Ballegaard
Dorthe reflekterer over sit første år som holdkaptajn.
Dejligt med god repræsentation af DK når vi er ude.
Sportsplanen for 2020 er lige på trapperne – og Dorthe ønsker at komme tidligere i gang,
Der er EM/VM i Flyinge i 2020.
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4 Gennemgang af Budget 2020
Samme budget som i 2019.
Bemærk: der er mulighed for at søge om ekstra bevillinger til særlige initiativer, der er med til at udvikle
voltigering.
Der vil fremadrettet forsat være mere egenbetaling ved aktiviteter og mesterskaber. (dette gør dig også
gældende i andre discipliner)

5 Nyt fra FEI
Ændringer for 2020:
- Alle tekniske øvelser skal fremadrettet holdes i 3 galopspring (vær opmærksom på dette mht.
når der laves nyt program).
Der indføres i FEI en nye alders kategori – Young Vaulter – fra 16-21 år. (dette indføres ikke i
det danske reglement for 2020, men vil blive udskrevet til CVI Denmark i slutningen af maj
måned). Dette initiativ tages for at gøre overgangen fra junior til senior blidere.
- Der ændres omkring kravene for, hvornår du skal anvende din CVI kvalifikation. Fra den dag du
kvalificerer dig f.eks. fra en 1* til en 2*, har du max 24 mdr. til at få brugt din kvalifikation til at
starte 2*. bruges den ikke inden for de 24. mdr, så skal kvalifikationen laves på ny.
- Der kommer nu til i FEI at være angivet præcise starttider – det er noget DK har ønsket ned til
FEI 3 år i træk og nu lykkedes det fra 2020.
- Det vil fra næste år være muligt at benytte egne stævnenumre – vi har oplevet ved deltagelse til
CVI andre steder, at numrene er meget store og klodset, og derfor er svære at få tilpasset den
enkelte voltigør – det bliver nu en mulighed at ændre på ved selv at have nummer med.
- Der ændres i udstyr for hesten – Bidstørrelse – Hest minimum 12 mm og pony 10 mm.
- Det blvier nu forbudt at bruge longen som glidetøjle fra 2020 – f.eks. gennem bidring over til
gjord. Dette er blevet beskrevet fordi det har fra stewards side, ikke været fyldest gørende nok
hvad man må og ikke må.
Men LÆS FEI REGLEMENTET når det kommer ud. Det vedtages endeligt ved FEI’s general
forsamling midt i november 2019.
Ny Teknisk øvelse fra 2021:
- Rulle ud – vejrmølle ind

6 Udvikling
Voltigering er i DRF en udviklings disciplin. Det er voltigeringsudvalgets opgave at over en periode for de
næste 3-5 år at få løftet sporten derhen, hvor voltigering udløser et DIF tilskud, som reel disciplin under
DIF.
Dette kræver følgende
- At disciplinen minimum udøves i 10 klubber (denne betingelse er allerede opfyldt)
- Der skal minimum være 1000 aktive voltigeringsmedlemmer i klubber under DRF (Pt. Ligger
tallet på 382)
DRF vil hjælpe med at understøtte voltigering i deres udvikling, til bl.a. at få præget DIF som
hovedorganisation til, at få gjort det nemmere at når klubben skal indberette medlemmer til det centrale
foreningsregister – så skal man huske voltigering.

Side 4/5

Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 10. november 2019

Derefter var der en general god debat og snak omkring hvad der kan gøres for at udvikle
voltigeringssporten.

7 Reglementsrettelser
Alle reglements rettelser kommer i reglementet til at være angivet med blåt.
Reglementerne forventes offentliggjort i starten af december 2019.
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx

8 Synlighed af voltigering
Alle stævner – hestestævner som træheststævner skal have deres propositioner liggende på DRF Go!.
https://go.rideforbund.dk/staevnekalender.aspx (Husk at benytte filtreringen, så i kun udsøger voltigering)
Fremadrettet vil det kun være her man kan finde propositionerne for voltigeringsstævner på DRF Go!.
Vejledning til hvordan klubberne opretter propositioner på DRF Go! findes her

9 ”Dommer for en dag”
National- og international dommer Lise Berg fremlagde for deltagerne hvilke punkter en arbejdsgruppe,
omkring hestebedømmelser havde arbejdet med.
Alle deltagerne fik fremlagt hvordan hestebedømmelser fremadrettet kommer til at blive, og alle
deltagerne fik som en afledning af dette, lov til at være dommer for en dag.
Der blev fremvist forskellige videoer, hvor alle deltagerne fik point foran sig, således at de kunne ”lege
dommere” og i første omgang skulle lave hestebedømmelse, for efterfølgende være dommer, med
forskellig fokus på forskellig videoer.
Det var interessant og lærerigt, og vigtige pointer, nu hvor deltagerne skal hjem og lave nyt program for
en ny sæson.

10 afslutning

Side 5/5

