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Julia Kemna
Katarina Bäcklund Stålenheim
Lina Hemborg
Linda Jenvall
Liza Gustafsson
Malin Grönberg
Maria Doschori Nordström
Maria Åteg
Minna Slottheden
Mia Kumm
Pernilla Sjöstrand
Tove Zellman
Veronica Palmius, Kansliet, skrev
protokollet

Välkomna
Ordföranden i Voltigekommittén, Linda Jenvall, hälsade alla välkomna och startade konferensen.

Presentation av Voltigekommittén och arbetsgrupper
Viktigt att tänka på att alla i kommittén jobbar ideellt.
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Linda Jenvall
Annelie Lundgren
Mia Kumm
Anna Andersson
Maria Doschori Nordström
Malin Grönberg
Lina Hemborg
Katarina Stålenheim
Anna-Tuva Andersson
Jessica Neilands
Pernilla Sjöstrand
Veronica Palmius

- Ordförande
- Vice ordförande
- TR gruppen
- Domargruppen
- Para och utbildning
- Breddgruppen
- Hästgruppen
- Arrangörsgruppen
- Ungdomsrepresentant
- Landslagsledning, vald av Förbundet
- Landslagsledning, vald av Förbundet
- adjungerad. Voltigens kontaktperson på kansliet.

Vad gör vi?
Vi arbetar på uppdrag från SvRF:
•
•
•
•
•
•
•
•

Följer styrningar från Barnkonventionen och från tävlingssektionen.
Vi jobbar för att föra voltigen framåt i Sverige.
Vi håller på att ta fram underlag för att kunna starta C-tränarutbildning.
Tar fram ett arbetsmaterial för att fler ska kunna starta upp Para voltige.
Representerar voltigen i olika konstellationer tex tävlingskonventet, Ridsportforum, SiHS,
utvecklingsgruppen, internationella domarseminarer mm
Arrangerar olika domarkurser, seminarier och läger.
Arbetat fram regler och upplägg för trähästcupen.
Arbetar kontinuerligt med TR.

•

Genom arbetsgrupperna jobbar fram föreläsningar och vissa träningar, utbildningar.

Arbetsgrupper:
• TR gruppen
- Mia (ansvarig), Katarina och Anna
• Hästgruppen
- Lina (ansvarig), Erika Sohlberg, Inger Lindberg, Jenny Bergman, Malin
Lundgren
• Domargruppen
- Anna (ansvarig), Monika Eriksson, Carina Ingelsson
• Breddgruppen
- Malin (ansvarig), Maria Doschori Nordström, Anna-Tuva Andersson,
Petra Lindström, Amalia Glimmerhag, Charlotte Kemna
• Utbildningsgruppen - Maria (ansvarig), Angelica Jönsson, JoAnna Bäck, Tove Zellman
• Para
- Maria (ansvarig), Minna Slottheden, Lina Tagesson, Anna-Tuva
Andersson
• Arrangörsgruppen - Katarina (ansvarig)
• Landslagsledning
- Pernilla Sjöstrand och Jessica Neilands

Fastställa Tävlingsterminen 2022
• Laholm vill ha en tävling, men inte lagt in den ännu.
• Viktigt att alla arrangörer skickar in sina tävlingar så fort som möjligt.
BESLUT: Tävlingsterminen godkänns, med tillägget att Laholm skickar in sin tävling under dagen.

TR 2023
Tidsplanen för TR 2023:
• Jan 2022: första utkast av gren TR
• Mars: TR ut på remiss
• Maj: tas beslut
• Aug: tas beslut i TS
• Okt: korrläsning, småsaker
• Nov: markup version på hemsidan
• Tryckt till 2023
TR sammanställning av svaren från enkäten:
• Bättre struktur - “allt på ett ställe”
• Tydligare om hästens utrustning (mer info)
o Mer bilder och info önskas
• Hjälmfrågan
• Publicering av resultat (lätt klass vs mixklass)
o Ska Mixklass också publiceras utan resultat?
• Tidsbegränsning skrittklass
o Skrittklasserna tar lång tid, och kan vi sätta en tidsbegränsning?
• Förtydligande poängavdrag
• Bra och tydligt vs för mycket tolkningsutrymme
o Flera olika åsikter om det är
o Tänk på att reagera på remissrundan om ni tycker något är fel
• Lätt klass och svår klass (uppklassning)
• Förtydligande Young vaulter
Diskussionsfrågor:
Hjälm i lätt klass - tillåtet eller krav?
• Hjälm skulle kunna vara ett krav i lätt klass, men det innebär inköp av hjälmar för alla vilket
innebär en kostnad.
• Skulle kunna vara ett problem i typ 2, men inget problem i typ 1.
• Det är bra som det är nu, att det är tillåtet att ha hjälm om man vill
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•

I kuren kan det vara ett problem, så vi vill att det ska vara som nu
I konståkning använder man huvudskydd, inte hjälm. Det är något man skulle kunna använda i
voltigen. Det är bra att det är tillåtet som nu. Skritten behöver inte vara mer farligt än när man
börjar i galopp.
Tycker att det ska vara tillåtet som nu. Inte ett krav, men tillåtet att använda om man vill.
Voltigen är annorlunda jämfört med andra ridsportgrenar, och inte lika hårt underlag som
konståkning.
Så länge man är en person på hästen är det inget problem med hjälm, men när man blir två
kan det vara ett problem.
Kan vara ett krav när man är en person på hästen.
Kan man ha ett kval till Typ 2, dvs att man måste ha startat typ 1 med hjälm innan för att
säkerställa att de klarar typ 2
Vi kör med att man ska kunna landa på fötterna på ett säkert sätt innan de får vara utan hjälm
på hästen. Man kan också begränsa vad man gör med tanke på hjälmen, det finns större
risker vid vissa moment.
Det bör också vara en bedömning från tränaren när de är redo att vara utan hjälm.
Ta fram riktlinjer för hur man gör bedömningen
Bör vara tillåtet och inte ett krav. Det beror också på vilken häst man har, så upp till varje
klubb.

Sammanfattning: Flera tycker att det inte är ett problem om det blir ett krav, men de flesta vill ha det
som det är nu. Vore bra att ta fram ett metodstöd för att hjälpa klubbarna och visa att vi tar ansvar.

Nyheter internationellt
•

Nya Guidelines är på väg, publiceras prel. mitten av december
o De kommer ändra guidelines, städar rent, tex lägger ihop allt runt tid och klockor på
samma ställe.
o Man kommer bedöma annorlunda, inte behöva upp i handstående utan fokusera på
flygfasen istället.
o Nya animationer, kanske ut på FEI Campus i första hand. Men alla kommer åt det.
Det kommer ut små filmer för att visa hur det ska se ut, så att det blir tydligare.

•

Forskning på inspänningar
o Man forskar hur inspänningen ger för effekt, hur många kg tryck i munnen i de olika
inspänningarna. De letar efter förbund och klubbar som vill vara med och testa vilken
påverkan det är på hästen.

•

Nya vägar till utbildning
o Nya benämningar på domare: För domarna ändras det till level 1-4. Det kommer vara
en övergångsperiod. Level 1 kommer att vara lättare att komma in på än tidigare.

•

Ny teknisk övning, hjulning
o Man ska samverka med hästen och rörelsen ska hålla god kvalitet. Hjulningen är
indelad i fyra olika faser. Man ska tex tydligare definiera startmomentet, men det är
under bearbetning. Det kommer finnas en animation, ett rörligt klipp, som visar
hjulningen.
o Det ska bli lättare att se referenspoängen. Bocken √ betyder att det är ett krav för att
få poängen. Minus är ett avdrag. Vissa saker lyfter dom upp med antal grader för att
bedöma.

•

Vaulting Rules 2022
o Det kommer ett nytt Vaulting Rules 2022.
o Anna Andersson visade det nya som ligger ute. Röd text är ändringar.
o Det kommer ändringar på antal omgångar för nations Cup.
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Hästens utrustning, kommer finnas riktlinjer. Vi har skickat in inout på detta. Det har
funnits förlsag på att man ändringar bedömningen av det artistiska, och det har nu
stoppats ett år för att testa istället. Så ni som tävlar internationellt, var uppmärksamma
på detta framöver och återkom till oss hur ni tycker att det påverkar.
Vi har tex lämnat förslag på att hästen inte ska behöva ha utrustning på
prisutdelningen, och det lyssnade FEI på så de ska titta över det
Om man inte har siffror som inte syns, så blir det framöver ett avdrag istället för bara
varning.
Det kommer införas en hästbesiktning där de tittar på utrustningen innan man går in
på banan. Det är en valfri kontroll.
Det kommer nya träns och bett hela tiden, så FEI har försökt definiera med bilder vad
som finnas att förhålla sig till. Tex vilka bett som godkänns.
Linföraren måste ha longerpisk. Det har inte stått tidigare i reglerna, bara i Guidelines.
Ny skrivning för blodreglerna. Det strå mer om det kommer från var blodet kommer
ifrån, vem som inverkat, hästen själv eller ryttaren.
Om man ska tävla internationellt är det viktigt att hålla sig uppdaterad på FEIs regler!
Vi skriver om träns och nosgrimmor i våra TR, och vi godkänner fler bett. Tex
gummibett ska vara böjbara för FEI. Men vi har godkänt gummibett som inte är
böjbara. Viktigt att tänka på vid internationella domare, och om man tävlar på
internationella tävlingar. Ta hjälp av andra som har tävlat utomlands och hjälps åt.
Tränsen ska användas på det sätt som tillverkaren har tänkt sig, tex en nosgrimma
med acheenrem, så måste man ha det. Annars får man ha en nosgrimma utan det.
Tanken är att guidelines inte bara är för domare, utan också tränare.
Håll koll på FEI:s hemsida. Kolla gärna Markup-version så att ni ser alla nyheter.

Tävlingsklasser 2023
Frågan om att göra om de svåra tävlingsklasserna så de liknar FEI:s *klasser.
Nackdelar:
• Risk att det blir många klasser
• Risk att det blir svårare att kvala och därför färre startande på SM
• Risken med uppklassning för att få tävla högre är att det blir en hets bland barnen och de vill
man inte.
• Sporten blir mer obegriplig för de som står utanför. Redan idag är det många olika klasser att
hålla reda på, och som är förvirrande för nya i sporten.
•
Hellre lite färre klasser med fler starter. Vissa klasser används nästan inte alls idag.
• Tråkigt om minior 1* försvinner som SM-klass.
Fördelar:
• En bättre utbildning kurva där voltigörerna tävlar på sin nivå, och på en nivå som dom klarar
av
• Enhetligt, bra grund, tydlig stegvis uppklassning.
• Lättare för voltigörer att komma ut och tävla internationellt. Känner igen sig i klasserna.
• Bra för seniorindividuella att få gå in på sin nivå.
• Bra med stjärnklasser då det ger ökad möjlighet för utvecklingstrappa som bygger på kunskap
och säkerhet istället för ålder
• Lättare för voltigörerna som tävlar i NM då Danmark och Finland har samma system.
• Lättare för voltigörer, tränare och föräldrar att förstå hur klasserna fungerar om det är lika.
Övrigt från enkäten:
• Viktigt att som det är nu att man kan tävla även i skritt och lätta klasser.
• Om vi går över till FEI-klasserna bör dagens Riksmästerskap för seniorer utan teknisk kür
utökas och omfatta de individuella klasserna närmast under SM-nivån och alltid hållas
samtidigt som SM.
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•

Om vi går över till FEI-klasserna måste det finnas en övergångsperiod så att de som hittills har
tävlat SM individuellt kan välja i vilken klass de vill starta SM.

Diskussion:
• Pas de duex har inte använts så mycket
• Mellan klass har inte heller använts så mycket, många hoppar snabbt över till svår klass och
vill inte fastna i Mellanklassen.
• Det är väldigt olika beroende på hästmaterialet eller om det blir många nya voltigörer
samtidigt. Men Pas de deux används lite.
• På en tävling var det plötsligt 6 mixklasslag, kul!
• I mellansverige har det använts mycket Mixklass, istället för mellanklass, eftersom vi inte haft
hästar som varit redo.
• Fem klasser idag: svår och mellanklass är tydliga. Sen är det skritt, mellan och mixklass: vilket
tillhör lätt klass och grupperas ihop. Men är tre olika klasser. Ibland går man ner en klass pga
häst, och ibland behöver arrangören öppna för fler klasser för att gå runt ekonomiskt. I andra
grenar gäller en uppklassning i två år, och gäller ekipaget, inte bara ryttaren. När passar det
att man går upp en klass? I andra grenar, tex hoppningen, är det inte konstigt att man stannar
på en viss höjd och stannar där i alla år. Man måste inte gå vidare till nästa nivå.
• Om man går ner till Mixklass pga olika anledningar. Man kan dela upp Mixklassen vid
prisutdelningen till två olika grupper, tex yngre och äldre.
• I Tyskland kan man ansöka om att få bli nerklassad.
• Har arrangörer upplevt att voltigörer startat för svåra klasser som de inte varit redo för? – nej
• Ingen uppdelning av svårighet för teknisk kur vilket gör det svårt. Det är svårt att komma in
som senior eftersom det inte är uppdelat efter svårighet. Det ska vara svårt att tävla svår
klass, men för svårt kliv till teknisk kur.
• I YV introduceras teknisk kur, vilket är jättebra.
• Vi borde ha indelning efter svårighet och inte efter ålder.
• Man borde kunna göra en 1* klass oavsett ålder.
• Problemet är mer i individuella klasser, än för lag.
• FEIs system är bra, och vi kanske inte behöver hitta på något nytt system.
• Svenska stjärnsystemet handlar om tävlingens status.
• Alla klasser behöver kanske inte vara med på SM?
• Det är bra att man kan starta flera klasser på samma dag, så bra med många klasser.
• Tidigare fanns bara nybörjarlag. Nu finns det mer bredd på klasser och tävlande.
• Riksmästerskapet för seniorerna ska arrangeras i samband med SM. Är det någon mer klass
som bör ingå i Riksmästerskapet?
• Som arrangör så är det bra med många klasser, för de lätta klasserna är bra som har mycket
publik. FEIs klasser möjliggör samordningen med CVI. Annars blir det flera olika system
parallellt.
• Norge har inte haft med teknisk kur, förrän i år.
• Danmark har inte grund som individuell om man tävlar samma dag. De följer FEIs system med
stjärnor. Men de slår också ihop vissa klasser ibland för att det är för få starter.
• Jättebra med synpunkter och att alla hör av sig!
• Håll koll på bedömningen av vissa rörelser, tex sidhop andra del!
Fortsätt gärna att skicka in reflektioner och funderingar efter konferensen. Och hör av er gärna om ni
vill diskutera och reflektera tävlingsklasserna.

Lunchpaus: kl. 11-12.
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Utveckla svensk voltige
Svar från enkäten, med följande diskussion:

•

Informationsmaterial/utbildningsmaterial digitalt i form av filmer, beskrivningar,
träningsupplägg osv samlat på ett ställe:
o Youtubekanal: Förbundet vill i så fall ha hög kvalitet på filmerna, samt en levande
kanal med tex en film i veckan vilket är svårt.
o Prata med Kommunikation på SvRF, vad kan vi göra? Hur ser krav-listan ut?
o Bra om det finns tillgång till filmer och material för alla. Vi måste få ut info till både
voltigörer och arrangörer så att man kan utveckla sporten
o Både officiella och enklare filmer är bra att ha

Voltigekommittén jobbar vidare med detta och kollar hur vi kan komma framåt

•

Utbildning för både nya och erfarna tränare samt linförare. Fortbildning för ridlärare?
o Tekniskt läger vore bra
o Fler läger som arrangeras av Voltigekommittén vore bra
o Fler basutbildningar för voltigeledare. Tex finns utbildningar för tränarassistenter i
Tyskland.
o WE har gjort en utbildning utanför utbildningstrappan, för att få ha ett steg under första
trappsteget. Det får inte ligga i den officiella utbildningstrappan, men det är VK som
äger den och kan marknadsföras av VK.
o Voltigelärarutbildning?
o Kom igång-utbildningar behövs för att få igång fler klubbar.
o Det behövs utbildningar på alla nivåer.
o Gymnastiken har många olika ledarutbildningar, och många är framför allt digitalt. Vi
kan se titta på deras utbildningar och se vad som skulle vara intressant för oss.
o Många andra länder har olika utbildningar som är intressanta.
o Starthäfte för ledare? Alla behöver inte bli tränare, men många har behov av
ledarutbildning.
o Hjälpledare kan gå första ledarutbildningen för att kunna hjälpa till. Vi har mycket
gemensamt med gymnastiken, tex svårigheten vid övningar.
o Tränaren och ledaren har stort ansvar att säga till voltigörerna när de är redo att göra
vissa övningar eller starta vissa klasser.
o Voltige är en hästsport, men samtidigt också mycket gymnastik.
o Reiningen har precis blivit uteslutna ur FEI för att de inte kommer överens om
hästvälfärden
o Linföraren har stort ansvar för hästvälfärden och det vore bra med fler utbildningar för
linförare.
o Distrikten ansvarar för grundkurserna för linförarna. Voltigekommittén ansvarar för
fortsättningskurser för linförarna och ambitionen är att ha såna under vår och höst
2022. Det har avbrott under pandemin.
o Det finns stort behov av linförarutbildningar, och att vidareutbilda linförarna, tex med
erfarna linförare. Bra att också ha kurs där man kan ha med sin häst för att få hjälp.
o Satsningen för några år sen var väldigt bra där vi hade Rickard som höll i steg 1, och
sen åkte han runt i steg 2 för att hjälpa alla på plats. Men det saknades tillräckligt
många anmälda i syd.
o Teoriutbildningar kan också vara bra för att slippa åka.
o Jättebra med input och idéer!

Hästgruppen tar det vidare och hoppas kunna göra mer 2022.
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•

Utbyta erfarenheter mellan klubbar, faddersystem för nya klubbar, gemensamma läger,
gästträna
o Kan vara bra med mer kommunikation mellan klubbarna, att nå ut med mer info
mellan klubbarna.
o Ett tips är att kontakta den klubb man vill samarbeta med och se vad det finns för
möjligheter. Det hänger mycket på klubbarna själva att hitta samarbeten.

•

Voltigekommitténs arbete behöver synas mer utåt och vara mer transparent
o Protokollet från årsmötet vore bra att läsa
o Uppdateringar från VK varje kvartal eller med jämna mellanrum vore bra så att man
vet vad dom gör.
o Det pågår väldigt mycket både i VK och i Förbundet, men att man inte vet om det.
o Såna här konferenser är väldigt bra för att få veta vad man som händer.

•

Digitala clinics med utbildning och inspiration
o Finns många tyska digitala föreläsningar som varit väldigt bra, och vi kan även delta
på såna när de pratar engelska. Det är nog enkelt att fylla såna föreläsningar med
deltagare från Sverige och andra länder.
o Onlineträningar vore bra.

Trähästcup
•
•
•
•

Första deltävlingen hos SVEA imorgon 5 dec!
En cup i södra sverige och en i mellansverige
Kommittén har köpt in priser till finalen
o rosetter och små pokaler till top 3
o vandringspokal till showklassen
Officiellt får detta inte kallas för tävling
o delmoment och slutmoment i reglerna
o Det är för att Trähästcupen arrangeras av föreningar anslutna till Förbundet. Och
förbundet är anslutet till RF och FEI. Voltige är en officiell tävlingsgren och styrs av
TR. För att ha tävlingar inom föreningarna anslutna till Förbundet måste de följa TR,
och det finns inga regler i TR för Trähästar. Men det går att ta fram regler i TR för
trähästar, och då kan vi kalla det tävling.

Mer information finns i filmen på vår facebooksida samt ridsport.se under fliken Trähästcup.

Paravoltige
Svaren från enkäten:
• Många kan tänka sig att starta igång paravoltige
• Vad behöver era klubbar för att starta igång?
Sammanställning: klubbarnas behov för att starta igång:
• Kunskap och information
• Ledare och utbildade instruktörer
• Resurser - ekonomi, redskap & material, ledare, tid.
• Praktisk vägledning
• Häst
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Stöd och bidrag
Intresse från pararyttare
Planering och målsättning

Hur startar man paravoltige:
• Starta det på den nivå som passar er.
• Kan vara långsiktigt: låta det vara en integrerad del av verksamheten
• Kan också vara kortsiktigt, vid enstaka tillfällen, prova på
Caprifolens paravoltigeprojekt:
• Startade igång ett projekt 2017 med paravoltige, genom bidrag av ATG. Tanken vara att det
skulle vara helt kostnadsfritt för deltagarna under projektet.
• Hjälpverktyg som finns att ladda ner, på deras hemsida, gratis
• Det har gett oerhört mycket tillbaka till alla som varit med i projektet
• Dom introducerade allihop i träningen, alla assistenter och alla som var med var inkluderade.
• 3 ledare på 8 deltagare i en grupp
• Personer med funktionsvariationer är en prioriterad målgrupp och det gynnar hela föreningen
• Tex Allmänna Arvsfonden om man letar efter medel
• Började med 8 men har nu 20 voltigörer
Projekt Sala voltige:
• Under hösten 2021 startade dom igång paravoltige
• 8 deltagare som varit med, framför allt barn och ungdomar
• Klubben har fått väldigt mycket feedback och hurrarop för sitt
• ”Hästen talar alla språk” är så fint, för hästarna förstår och är väldigt försiktiga när dom
behöver det.
• En träning har varit 1 tim 45 min, men tiderna varierar lite, man får anpassa efter vad
deltagarna orkar och vill
• Två hästar har varit bäst att ha med.
• Bra att deltagarna får komma upp på hästen två gånger per tillfälle
• 1-2 barn per ledare. Men bra att utbilda ledsagare/föräldrar/assistenter så att dom kan vara
delaktiga i träningen

Vad gör vi nu?
Diskussion:
• Tips: SISU har också en del bidrag för att dom vill att vi ska arbeta med mångfald av kön,
etnicitet, funktionsvariationer, mm.
• Vi skulle vilja ha mer information, kanske ett eget möte om bara paravoltige? Med praktiska
tips, info, med mycket mer, för att kunna starta igång. Behöver man en lyft?
• Paragruppen hoppas kunna ha en fysisk träff för att få testa och lära sig allt det praktiska.
Tidigare har det varit en digital träff med caprifolen.
• Om man vill ha tips och råd, är alla välkomna att höra av sig till Sala och Caprifolen!
• Tips är att kolla Caprifolens hjälpmedel som innehåller väldigt mycket praktiska tips:
https://www.caprifolen.se/arvsfonden
• Förbundet har också Para-utbildning, och där behöver paravoltigen synas mer. VK jobbar
vidare med det.
• Tyskland har mycket terapiridning, liknande paravoltige
• Caprifolen har haft mycket samarbete med många andra organisationer, som tex
Autismförbundet, som kan hjälpa till med mycket. Viktigt att ha med forskarna i arbetet.
• Kanske ha fler digitala träffar för att sprida info och hur man startar igång, clinics.
• Paravoltige med simulator är också ett alternativ, i en varmare miljö inomhus vilket kan vara
bra för vissa.
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•

Hur når vi ut till denna målgrupp? Ett tips är att prata med den dagliga verksamheten,
marknadsföra i grupper med funktionsvariationer. Caprifolen har lång kö hela tiden, så det
finns stort behov av paravoltige.

Tränarutbildning
Pernilla Sjöstrand
Varför tränarutbildning: Licensierade tränare
• Höja kunskapen och standarden inom voltigen för hela team (linförare/voltigör/häst/ledare)
• Fler som stannar inom idrotten
• För att hålla i tränarutbildningen måste det finnas licensierade tränare
Pernilla Sjöstrands resa: Antagen till B-tränarutbildning
• Fysiska träffar på Strömsholm, alla grenar gemensamt.
• Pandemin = ofrivilligt uppehåll
• Digitala träffar
• Fysiska träffar på Strömholm där min utbildning fortsatte tillsammans med dressyren tränare,
eftersom voltigen inte har egna träffar
• Examenarbete -jämföra olika länders tränarutbildningar. Redovisats både skriftligt och muntligt
inkl opponering.
• Praktik del kvar samt examination: Planerad tömkörning med Bo Jenå.
• Tidsplan: Kunna vara med till nästa uttagning för C-tränarutbildningen som blir 2023 med
sista ansökningsdatumen 15 september 2022.
Behörig att söka till C-tränarutbildning är den som:
• Uppnått 22 års ålder
• Innehar intyg på genomför Basutbildning
• Innehar diplom som av SvRF diplomerad hästskötare*
• Tävlat på en väl etablerad nivå
Efter min examination fortsätta ta fram C-tränarutbildningen för voltigen.

Landslagsledning
Pernilla Sjöstrand och Jessica Nielands gick igenom landslagets aktiviteter.
Året som gått:
•
•
•
•
•
•
•
•

CVI Flyinge
VM i Le Mans för juniorer samt CVI för seniorer
VM i Budapest för seniorer
CHIO Aachen
Regelbundna digitala träningar med Daniel Kaiser
Träningar för Hendrik Brühl och Jacques Ferrari
Träningsläger för Kai Vorberg och Pauline Riedl
Site visit Herning 2022 och ledarskapssymposium på Bosön
o Tips är att åka dit till Herning i sommar om man kan! Biljetterna är nog redan släppta,
och de kan nog ta slut ganska snart. Eller vara volontär, anmäl dig på deras hemsida.

2022-2023:
Vi måste nu aktivt börja satsa mot EM/VM på hemmaplan 2023 där vi vill ställa upp med den starkaste
och största truppen någonsin. Vi kommer därför att satsa lite extra på aktiviteter som hjälper oss att
uppnå detta mål. Fokus kommer att ligga på följande:
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•
•
•
•

Aktiviteter som främjar hästarnas fysiska förutsättningar för att bygga starka och hållbara
voltigehästar som presterar optimalt på tävling.
Höja nivån på grundövningarna för samtliga voltigörer.
Förbättra kürerna genom bättre sammansättning och utförande.
Stimulera ökat internationellt tävlande

Vi kan lägga dokumentet med berättelse om 2021 och plan för 2022 på hemsidan, så att alla kan läsa
om det.

Enkäten - Hur stödjer vi de som vill satsa mer, men som ännu inte har nått eliten?
Information om uttagningar, kriterier etc
Detta ska absolut ligga på hemsidan och gjorde så innan pandemin. Kommer att åtgärdas inför 2022.
Vi kan också bli bättre på att sprida information om våra aktiviteter vid sociala medier och på
hemsidan. Hör gärna av er vid frågor.
Hitta framtida stjärnor
Även i fortsättningen kommer resultat från internationella tävlingar ligga till grund för plats i spets- och
utmanartrupp.
• Landslagsledarna kommer vara mer närvarande på svenska tävlingar runt om i landet så fort
pandemin tillåter
• Skapa observationstrupp som kan få stöd i form av träningsplanering, att vi kan agera
bollplank, men även ge tränare möjlighet att delta vid olika arrangemang för att fortbilda sig
och på så sätt kunna lyfta sina voltigörer till en högre nivå.
• Vi ser gärna att vi blir inbjudna till träningsläger
Diskussion:
• Det är svårt att tävla som senior i Sverige
• Vems ansvar är det för att få fler att tävla internationellt? Breddgruppen, landslaget?
• Bra med fler tränarutbildningar så att de kan stötta voltigörerna mer
• Det finns fler nivåer än att antingen bara tävla i Sverige eller att tävla i landslaget. Det är bra
om det finns fler nivåer, så fler kan ut och tävla internationellt utan att vara end el av
landslaget
• Det vore bra att få vara åhörare på digitala träningar.
Träning och kunskap
För spets- och utmanartrupp anordnas träningsaktiviteter. Läger med Kai Vorberg och Pauline Riedl i
november var i princip som ett topp 3 läger. Här inkluderas alla som presterar och nått
utmanartruppen. För de som inte nått dessa trupper kan man tänka sig följande aktiviteter:
• Föreläsning och hjälp med en generell plan för träning
• Videos över hur olika övningar kan tränas in mer effektivt och även styrkeövningar
• Auskultera på träningsläger
• Vara med som åskådare på digitala träningar
Diskussion:
• Jättebra om ni gör detta!
• Vill man satsa eller ta sig till en högre nivå, hör gärna av er och berätta varför, så kan vi
diskutera hur ni går vidare.
• Bra att ta in internationella tränare för att också höja nivån på svenska tränare
• Klubbarna får gärna höra av sig till landslagsledningen om man undrar hur man ska arrangera
träningar, eller om någon voltigör vill ha tips på tränare.
• Väldigt bra att man kan kontakta landslagsledningen.
Samarbeten
Vad hindrar samarbeten idag?
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•

Bra att träffas fysiskt, och det bidrar till mer sammanhållning och samarbeten.

Vi stöttar gärna - kontakta oss!

Arrangörer och arrangörsgrupp
Ser ni ett behov av en arrangörsgrupp för större tävlingar och hur skulle de kunna utformas i
så fall?
• Ja!
• Ja, men främst kopplat till SM.
• Bra för alla tävlingar eftersom alla ska ha samma upplägg.
• Kan minska tröskeln till att ta på sig ett mästerskap.
• Det ska vara frivilliga att ingå. Klubbarna ska kunna nominera personer
Kontaktpersoner
• kunniga, erfarna, samla erfarenheter från hela landet, support till arrangörer
• kompetens inom olika områden, t ex anläggning, uppstallning, domare, underlag, musk o
speaker, resultat o tävling, middagar o invigning, boende, tävlingsekonomi
Erfarna funktionärer
Om ni ser behov av en arrangörsgrupp, vilken sorts hjälp skulle ni behöva från en sådan?
• Erfarenhetsutbyte
• Hjälp med planering
o hur man arrangerar en liten tävling hos oss
o exakt vilka krav som ställs på en tävling
o tänka på när jag ordnar min första tävling
o vägledning av rätt personer med rätt kompetens
• Praktiska saker, mallar och system:
o stöttning på olika sätt under arrangemanget
o låna in funktionärer
o poängräkning
o manualer, checklistor, mallar - heltäckande, både specifika och övergripande
o tävlingsmomentet, lottning, startlistor, protokoll, resultatlistor, inmatning
o ett fungerande datorsystem som förenklar all resultatlistor m m
o gemensamt digital system för startlistor, protokoll, poängräkning, resultatlistor
• Anläggning
o Hitta anläggningar runt om i landet som passar för mästerskap.
o Förbundet skulle kunna underlätta för mindre grenar genom att låta dem använda
riksanläggningar för årliga mästerskap utan eller kraftigt reducerad kostnad.
Finns det någon i din klubb som är intresserad av att vara med i en arrangörsgrupp?
• Nej: 3 st
• Kanske: 5 st
• Ja: 3 st
Hur går vi vidare?
• Få föreningarna att nominera personer som kan vara med i Arrangörsgruppen
• Sala har en person, Veronika, som gärna är med i Arrangörsgruppen
• Örestad har också en person som kan vara med
• Alla kollar med sina klubbar om det finns några som är intresserade av att vara med i
Arrangörsgruppen, skicka till Katarina.
Vad ska vi prioritera?
• Resultathanteringen
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Det är störst behov vid större tävlingar
Resultathanteringen, och sammanställningen av poäng, kan man modernisera när vi skriver
poängen på papper. Kan man inte ha Excell dokument där man räknar ut poäng automatiskt?
Dressyren har för Kuren.
o Det finns dokument på hemsidan som räknar ut poängen
o Man måste skriva för hand även på internationella tävlingar, det är original. Men man
skriver in det i datorn och sen signerar dom.
Det är svårt att få reda på hur man gör för att arrangera tävling.
o Det finns funktionärsutbildningar där man går igenom sånt
o Det finns protokoll på hemsidan
Uppsala har tagit fram ett system för att hantera resultat på tävling.
Vi har haft diskussioner med Förbundet och tyvärr äger inte Förbundet Equipe, men drömmen
framöver är att ha ett helt digitalt system.
Resultaten ska in i TDB, men det behöver ske manuellt tills vidare.
Ett lag, då syns inte resultaten på hästen?
För enstaka voltigörer syns resultaten.
Väldigt viktigt att alla hör av sig som har problem med TDB, och att höra av sig vid frågor!

Lätt klass tar lång tid
- en TR- eller arrangörsfråga. Var hör det hemma och hur löser vi det?
• Skrittklasserna tar väldigt lång tid
• Det är tränarnas och ledarnas ansvar, för det är inte roligt att barnen inte hinner klart.
• Domarna hinner inte hålla koll på tiden, utan bra med funktionärer som har koll på tiden.
• Domarna kanske kan skriva kommentar i protokollet om hur lång tid de tagit på sig och
uppmana dem att hålla tidsgränsen till nästa gång
o Viktigt att domarna pratar ihop sig, för ibland vill inte domarna ha en tidtagare
• Förr fanns en ruta på domarprotokollen hur lång tid ett moment tagit - kanske något att
återinföra?
o Tycker det är ett bra förslag från Tove! Så att tränarna blir mer medvetna om det. Har
pratat med ungdomsledare som varit osäkra på vad som gäller - om det är från
inspring till utspring eller bara själva "uppvisningen"

Uppklassning från fler klasser än lätt klass?
Hur många upplever att voltigörer startar i fel klass?
• Det händer med enstaka voltigörer
• Prestationsintyg: inte använts på senare år eftersom det syns i TDB numera
• Stickprov med att visa upp sitt prestationsintyg?
• Ha kvalificering för uppklassning?
VK får ta med sig detta i arbetet med tävlingsklasser.
När VK skickar ut remissen så kolla på tävlingsklasserna och var med och påverka.

SM:
•
•
•

Voltigen ska hålla sitt SM på sommarlovet för att barnen inte ska behöva ta ledigt från skolan
för att delta på Mästerskap eftersom det är många ungdomar i grenen.
Det är också bra för arrangörerna att ha SM:et under flera dagar.
Det är en klubb som ansökt om SM, men det behöver tas beslut i Tävlingssektionen 14 januari
2022 innan det blir officiellt.

Mötet avslutas.
Ordföranden Linda avslutar mötet och hela Voltigekommittén tackar för alla som deltog på dagens
konferens.
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