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Teknisk delegeret til voltigeringsstævner i DK 
Nedenstående er en hjælp til TD’er , som skal agere til voltigeringsstævner for første gang. 

Dokumentet er et supplement til DRF’s Fælles Bestemmelser og voltigeringsreglement og 

kan ikke stå alene. 

Klargøring og Udstyr:  

Hesten skal være klargjort til atletisk præstation med korrekt tilpasset hovedtøj og korrekt placeret gjord og underlag. 

Alle stropper skal være fastgjort eller gemt. Alt andet udstyr (bandager, gamacher, etc.) skal være korrekt pålagt. Meget 

iøjefaldende dekorationer der kan distrahere fra præstationen bør undgås. Longeføreren skal bære passende 

påklædning. Passende fodtøj til longering skal anvendes. Handsker er tilladt. Meget iøjefaldende dekorationer der kan 

distrahere fra præstationen bør undgås. Rekvisitter, hatte, etc. er ikke tilladt. 

Udstyr placeret på hestens hoved og hals  

Trense/hovedtøj: Hesten skal bære trense. Kapsun er tilladt.  

Bid: Bid skal være påmonteret trensen. Minimal diameter af mundstykket skal være 12 mm for heste og 10 mm for 

ponyer. Alle trensebid der er tilladt i dressur, er også tilladt i voltigering. 

Longe: Longe skal være fastgjort direkte i den indvendige bidring. Ingen anden fastgørelse af longen er tilladt med 

undtagelse ved brug af kapsun.  

Tøjler: Indspændingstøjler skal anvendes. Dog max 10 min ad gangen. Indspændingstøjlerne skal være en støtte for 

hesten, og sikre at hesten har en let og stabil kontakt, samt en rolig hovedholdning med næseryggen på eller let foran 

lodret. Dommer A kan til enhver tid kræve, at brugen af indspændingstøjler ændres, hvis disse er til fare for voltigørernes 

sikkerhed eller til gene for hesten.  

Longepisk: Longeføreren skal anvende longepisk. 

Stævnenummer: Skal placeres på hestens højre side 

Trensetilbehør 

Bidskiver: tilladt.  

Trykfordelende pads: tilladt.  

Pandebånd med udsmykning: tilladt.  

Tungerem: ikke tilladt.  

Blinkers: ikke tilladt.  

Hjælpetøjler (Martingal, fortøj, glidetøjler, etc): Kun indspændingstøjler er tilladt. På opvarmningsbanen er alle 

hjælpetøjler dog tilladt. Det er ikke tilladt at bruge longen som hjælpetøjle ved at føre den gennem bidring til fastgørelse 

på gjord.  

Insekt- og solbeskyttelse (Fluemaske, fluestrimler, mulenet etc): 

Fluemaske + fluestrimler og mulenet: ikke tilladt.  

Hut og ørepropper: det er tilladt at benytte hut. En hut skal være lavet i et materiale og være tilpasset hesten, så den frit 

kan bevæge ørerne og vise sit ørespil. Ørepropper tilladt. 

Voltigeringsgjord:  

Voltigeringsgjordens mål: 

1. Afstanden målt fra gjordens overfalde til håndtagets overflade må maksimalt være 180 mm  

2. Gjordens bredde, den flade overflade, må maksimalt være 180 mm  

3. Afstanden mellem højre og venstre håndtag må maksimalt være 240 mm  

4. Afstanden mellem midten af håndtagets øverste og nederste fastgørelsespunkt må maksimalt være 280 mm. Mindre 

mål accepteres. Der accepteres en tolerance på op til 20 mm. 

Voltigeringsunderlag:  

Max. 80 cm fra bagkanten af voltigeringsgjorden mod krydset og max. 30 cm fra forkanten af voltigeringsgjorden mod 



 

2 
 

hestens hals. 

Max. totale længde på 110 cm med max 30 cm. Foran voltigeringsgjorden. 

Max. bredde på 90 cm (hvis bredden tjekkes på hesten er der en tilladt tolerance på 3 cm det vil sige maksimalt 93 cm) 

Max. 4 cm tykt inklusive overtræk Gelé-underlag er tilladt. 

Flag, reklamer og logo:  

På hestens underlag/dækken må der bæres logo – max. 400 cm2 pr. side. Det er tilladt at benytte begge sider. 

Voltigøren/udøveren: 

Beklædningsgenstande på voltigørens overdel Voltigørernes dragter skal være ufarlige, kropsnære – men anstændige - 

og passende for hestesport og atletiske konkurrencer. Dragten må ikke give et indtryk af nøgenhed eller fremtræde 

afslørende. Flade stofapplikationer og tryk i forskellige farver er tilladt på dragten. Dragten må ikke skjule voltigørens 

form eller hindre voltigørens bevægelser. Alle dele af dragten skal vedblive fastgjort til voltigørens krop på alle 

tidspunkter.  

Særligt for dragter for Children: Dragten må ikke være af hudfarvet eller gennemsigtigt stof på torso.  

Særligt for dragter ved grupper og Pas-de-Deux: Alle gruppe- og Pas-de-Deux dragter skal give et indtryk af ensartethed 

og sammenhæng med hinanden. Der skal lægges særlig vægt på sikkerheden ved dragter til grupper og Pas-de-Deux. 

Gruppe- og Pas-de-Deux dragter må ikke på nogen måde hindre en sikker vekselvirkning mellem voltigørerne under 

konkurrencen. Longeførerens og hjælperen/hjælperes påklædning skal harmonere med voltigøren/voltigørerne. 

Bælte og benbeskyttelse: Tilladt for *3, *2, *1 & D-grupper, individuelle og Pas-de-Deux. Benbeskyttelse skal bæres 

under dragten og må ikke være fremtrædende.  

Sko: Kun sko med bløde såler er tilladt. Hvis hesten rides under opvarmning, skal rytteren bære passende fodtøj. 

Rytterlicens:  

D-licens = gælder til alle danske stævner  

FEI-licens (junior) = til FEI stævner for juniorer (individuelt) 

FEI-licens (senior) = til FEI stævner for seniorer (individuelt) 

FEI-licens (gruppe og PDD) = til FEI stævner (gruppe og PDD, alle aldre) 

Krav til Stævnebaner og opvarmning: 

Opvarmning og opvarmningsbanen: Der skal være mindst to opvarmningsvolter (min. 14 m. i diameter) til rådighed, 

heraf skal mindst én opvarmningsvolte være indendørs. Sikkerhedsafstand mellem volter skal være min. 4 m. og til 

barriere min. 2,5 m. (E-stævner undtaget)  

Det er tilladt at ride på hesten. Ved ridning forstås færdsel til hest uden voltigeringsudstyr eller med voltigeringsgjord og 

underlag men med tøjler. Rytteren behøver ikke at være voltigør eller longefører. Rytteren skal bære sikkerhedsmæssig 

forsvarlig påklædning – dvs. sikkerhedsgodkendt ridehjelm, ridetøj og fodtøj.  

Konkurrencebanen: skitsering af opvarmningsbaner og konkurrencebaner – forslag: Konkurrencen skal foregå på en 

afskærmet bane med et areal på mindst 20 x 23 m og med en bund af et blødt og fjedrende materiale. Ved indendørs 

konkurrencer skal der være mindst 5 m. fri højde. Cirkelvoltens hovslag skal være min. 15 m i diameter. Hovslag skal 

ikke markeres. Midten af volten kan markeres. Sikkerhedsafstand til publikum skal være min. 2,5 m fra volten. Volten 

skal afskærmes fra publikum. Dommernes placering markeres med bogstaverne A-D. Sikkerhedsafstanden fra 

konkurrencevolten til dommerbordene skal være så stor som muligt, dog minimum 2,5 m. Dommerbordene skal placeres 

med så stor afstand til publikum som forholdende tillader med en minimumsafstand til publikum på 2,5 m. Det anbefales 

at dommerbordene hæves over bunden og placeres så afskærmet som muligt. 

Hesteeftersyn: 

Som formand for stævnejuryen, skal TD også være til stede ved hesteeftersyn (sammen med resten af 

juryen). 


