Minnesanteckningar Voltigekonvent 30 november 2019

•

Presentation av kommittén

•

Önskemål om gemensam plattform för tävlingsresultat (utöver TDB). Excel på hemsidan?
Målsättningen är att ha det klart innan tävlingssäsongen startar

•

Frågor kring utbildningstrappan och C-tränarutbildningen. Datum för när det ska vara klart
behöver sättas. Utbildningsstart 2021? Känns sent.
Hjälmfrågan är svårmotiverad när vi inte har utbildade ledare.

•

SM 2020 – mail har skickats till alla klubbar under hösten med önskan om återkoppling.
Långsiktig lösning för SM-arrangemang behöver göras. Behöver vi göra en 3-årsplan? Skapa
en SM-arrangörsgrupp som alltid håller i det?
Örestad erbjuder sig att ta SM 2020 3-5 juli. Dock behöver de funktionärer från andra
klubbar. Örestad behöver återkomma med vilka poster de behöver hjälp med.
Förslag 1: Örestad
Nackdelar: Kort inpå VM/EM inom samma område (funktionärer, sponsorer mm)
Fördelar: möjlighet att genomföra kürerna i sin helhet.
Förslag 2: Sala med dispens
Nackdelar: Inget ”genrep” för dem som ska tävla VM/EM
Fördelar:
Förslag 3: Inget SM
Åsikter från närvarande klubbar
Falun: spelar ingen roll. Viktigast att det blir ett SM
Hamre: spelar ingen roll. Örestad istället för inget alls
Uppsala: Örestad. Kan bidra med funktionärer till både Örestad och Flyinge
Laholm: ja till dispens, men vill att lagen ska få full takhöjd. Ja till Örestad
Svea: rädd att SM arrangemang på ÖRS konkurrerar med VM/EM. Kan inte tänka sig en
dispens. Återkommer i frågan om ja till ÖRS. Kan tänka sig inget SM 2020.
Öland: spelar ingen roll. Kan man flytta till höstlovet?
Stockholm: viktigt med ett SM. Kan tänka sig dispens för Sala, men åker gärna till Örestad.
Kan nog bidra med funktionärer.
Sala: Örestad är ett bättre alternativ. Kan bistå med funktionärer till både Örestad och
Flyinge
Fortuna: ja till dispens, men tycker Örestad är bättre. Några funktionärer till både Örestad
och Flyinge
Frillesås: spelar ingen roll. Vill ha ett SM. Örestad bästa förslagen, men godtar en dispens.
Kan bidra med funktionärer till båda tävlingarna
Örestad:
Falun: spelar ingen roll. Kan bidra med funktionärer till båda tävlingarna

Landslaget: Bra med ett SM där alla kan göra sina program. Örestad bästa alternativet
Beslut måste vara taget snarat
Förslag: skapa en SM-arrangörsgrupp som har ansvaret för tävlingen, oavsett vilken klubb
som tävlingen äger rum på. Ska minst 1 deltagare från varje klubb som vill tävla SM vara
med?
•

Hjälmfrågan
Hjärntrappan – från Rf. Bygger på forskning kring tid för återhämtning
Diskussion
- alternativ att få ha hjälm på tävling bör finnas
- risken att fastna är mindre än risken att få hjärnskakning
- hjälm i vissa klasser utifrån kunskapsnivå, exempelvis skrittklasserna
- Hjälm i lättklass skritt och galopp
- Träningstävlar nya hästar = hjälm på
- hjälmar utan skärm är att föredra, men ska det verkligen regleras i TR? Ska vi istället skriva
en rekommendation kring vilken typ av hjälm som är lämplig?
- Bra argument för att inte ha hjälp i de högre klasserna behöver skrivas.
- Viktigt att ledarutbildningen blir klar. Hjälm är en ledarfråga.
- Rekommendation nu och in i TR om 3 år?
- Skulle vara bra med en poänggräns inom den lätta klassen också. Många voltigörer stannar i
den lätta klassen i flera år, trots att de är duktiga (hästen kanske inte klarar galopp).
- Var sker de flesta skador?
- Även runt hästen behöver barn använda hjälm.
- Hur ska vi göra voltigen säkrare överlag? Har ska vi utbilda våra voltigörer? ”Intro till
voltigen”
Beslut: Vi ska rekommendera hjälm i lätt klass. Möjlighet att ha hjälm i andra klasser ska
finnas. Till TR 2023 ska vi besluta om det ska bli krav eller inte. Under 2020 rekommenderar
vi hjälm. Frågan utvärderas på nästa konvent hösten 2020. Därefter kan det skrivas in i vår
policy för att sedan ändras i TR 2023.

•

TR-genomgång – diskussion ”Koppling mellan status på anläggningen och tävlingens
stjärnstatus”.
Elit och mästerskap
Lokalt - nationellt
-Läktare (möjlighet till minst 1000 på elit)
-Uppstallning för regional och nationell
-Parkering och vakter
-Önskan om att få titta på banan innan
-Omklädningsrum och toaletter
tävlingsstart och under lunch
-Laddstationer
-Avskiljas mellan voltigörernas
-Akutsjukvård
uppvärmningsyta och hästarnas
-Underlag
-Högtalare även i uppvärmningsridhus
-Servering
-Resultaträkning, online och på
prisutdelning
-Uppvärmningsvolter
-Framridningsmöjligheter (ridbana)
-Riskanalys

•

Boots – vad tycker vi?
- söka dispens för boots på hästar som inte går att skos (om de alltid har det på sig)
- Vad är syftet med boots?
- alla fyra/två eller inte alls
- vid tappsko = nej
- godkända märken behövs

•

Genomgång från landslagsledningen

•

Riksmästerskap seniorer utan teknisk kür - tävlingsklassen inte godkänd av TS. Blir ett
riksmästerskap för dem i samband med SM.
- Skjuter vi oss i foten med fler klasser?
- Det måste vara en nivåskillnad på dem som startar SM och dem som inte gör det
- Ska vi höja kvalgränsen till SM?
- Bra att Young Vaulter finns, men inte på mästerskap

_____________________________________________________________________________
Sammanställning stjärnstatus
- före tävling ska det finnas möjlighet att visa banan för hästen
- Fullstor, avskild, uppvärmningsvolt inomhus. Minst 2 volter ute. På stor tävling även krav på
möjlighet till framridning
- Servering
- Toaletter
- Tydlig information på tävlingen
- Få ut protokoll i tid
- Bredden i ridhuset! (speciellt i svår klass). Hästen ska kunna gå på fullstor volt och att en voltigör ska
kunna ex hoppa av på utsidan, utan att riskera att landa i väggen/utanför staketet
1-3*:
- Minst 1 inomhusvolt till uppvärmning
- Rimligt antal toaletter
- Läktare
Elit: Omklädningsrum
- funktionärstoa (domare)
Elit mästerskap:
- omklädningsrum
- upvärmningsyta för voltigörer (utanför hästarnas område)
- högtalare i uppvärmningsridhus
Elit:
-5m
- publikläktare

- bra underlag
- bra parkering även för publik
- obl. Parkeringsvakter
- omklädningsrum med dusch
- Toaletter
- laddstationer (mobil etc)
- akutsjukvård

