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Voltigeringsklassen ved Agria og DRF's VM-Holdturnering, Herning 2022 

Bestemmelser 
Bedømmelse 

• Alle øvelserne bedømmes ud fra en skala på 0-10  

0 gives for en øvelse der ikke er vist, 10 gives for den fremragende øvelse (se karakterskala i guidelines på rideforbund.dk) 

• En øvelse skal holdes over minimum 4 skridt, for at kunne bedømmes 

• Hesten bedømmes på: Lydighed ved longering 

• Programmet er gennemført såfremt karakteren 5 (eller højere) opnås i minimum 3 af programmets i alt 8 øvelser. Desuden skal der minimum opnås karakteren 

2 i longering og lydighed. Opnås der under 2 i disse kategorier, er programmet ikke gennemført. 

Andet 

• Voltigøren 

o Voltigøren skal have kropsnært tøj på, som er strækbart så udøveren kan bevæge sig (ingen hætte, snore eller lynlåse) 

o Det er valgfrit, om der benyttes ridehjelm (Det er kun i denne klasse hjelm må benyttes, fordi øvelserne er tilpasset hertil) 

o Sko skal have en blød sål, for at skåne hestens ryg 

• Longeføreren og hjælper 

o Skal have lukkede sko på 

o Det er valgfrit om longefører og hjælper er en af deltagerne/rytterne på bruttoholdet eller om der til voltigering benyttes udefrakommende, longefører 

og hjælper 

• Hesten 

o Udstyr skal benyttes i henhold til voltigeringsreglementet* 

o Der skal benyttes gjord med 2 håndtag, så udøveren har noget at holde i, når øvelserne udføres 

o Hesten styres ved hjælp af longe og longepisk og skal have indspændinger på, så den ikke pludselig kan dreje hovedet, mens udøveren laver øvelser 

o Hesten må gå med hovedtøj eller kapsun 

• Den teknisk delegerede kan diskvalificere hesten på opvarmningen, hvis den ikke er rengående i trav. Alle heste skal altså vises i trav på opvarmningen, da de 

kun vises i skridt på konkurrencebanen. Ved E-stævner udpeges en ansvarsperson fra stævnet til at tjekke hesten på opvarmningen. 

• Musik 

o Programmerne laves ikke til specifik musik. Stævnearrangøren står for at sætte underlægningsmusik på under afvikling af klassen 

*Låneudstyr kan eventuelt lånes af DRF i meget begrænset omfang mon betaling af depositum 

https://rideforbund.dk/ridesport/discipliner/voltigering/materiale-til-download
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Konkurrencens forløb 
1) Indgang 

• Udøver(e) og hjælper går ind til midten af volten og stiller sig lidt ved siden af midten 

• Hest og longefører følger umiddelbart bagefter udøver og hjælper i skridt. Der laves en parade i midten af volten 

• Alle hilser på dommeren 

2) Start 

• Udøvere og hjælper går ud til kanten af volten, og stiller sig 

• Longeføreren bliver stående i midten og sender hesten ud på volten, så den skridter rundt. Det er valgfrit om hesten skridter på højre eller venstre volte 

• Når dommeren har givet signal med klokken, må udøveren påbegynde sit program. Udøver og hjælper går ind til longeføreren og herfra ud til hesten. Hjælper 

skal hjælpe med opspring og herefter gå ind bag longeføreren på midten af volten. 

• Hvis hesten har brug for yderligere støtte end fra longeføreren, fratrækkes der 2 point fra hestekarakteren. Dette gælder også, hvis hjælperen går ved siden af 

hesten under programmet. 

2) Programmet 

• Udøver laver de beskrevne øvelser (se nedenfor) 

• Hver øvelse skal holdes i min. 4 skridt 

• Programmet er slut, når udøveren har lavet den beskrevne afgang, herefter går udøveren ind til hjælperen og longeføreren 

• Skal flere udøvere starte på samme hest, skal hesten blive ude på volten mellem de forskellige udøveres programmer 

• Under programmernes udførelse, stå de resterende udøvere bagved longeføreren, eller udenfor volten 

3) Udgang 

• Udøver og hjælper bliver stående på midten af volten og vender mod dommeren 

• Longeføreren samler longen ind og trækker hesten ind på midten i skridt, så hest og longefører står ved siden af udøver og hjælper 

• Udøver og hjælper går sammen ud af volten 

• Longefører og hest følger umiddelbart bagefter ud af volten 
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Programmet 
 

Nr. Øvelse Illustration Fokus for 
bedømmelse 

Beskrivelse 

1 Opspring 

 

Bedømmes ikke Du går ved siden af hesten 
Det ene ben gives til hjælperen, der giver et skub når 
der sættes af 
Det andet ben føres over hesten. Lårene stander 
bevægelsen, så udøver lander blødt på hestens ryg 

2 Ridesæde forlæns 

 

Harmoni med 
hesten, sæde, 
balance, 
kropsholdning 

Siddende med front frem og en lige linje fra skulder 
hofte og hæl føres armene strakt ud til siden, indtil 
fingerspidserne er i øjenhøjde 

3 Fane u. arm 

 

Harmoni med 
hesten, balance, 
smidighed i skulder 
og hofte 

Fra siddende med et ben på hver side af hesten og 
front frem, svinges op i en kasse på hestens ryg 
Dernæst føres højre/ venstre ben lige bagud 
Hold øvelsen i 4 skridt og før højre ben ned, så du igen 
ligger i kasse med begge ben 

4 Knæstand 

 

Harmoni med 
hesten, balance, 
kropsholdning 

Fra kassen flyttes knæene frem til hestens gjord 
Dernæst slippes med begge arme samtidig 
Armene føres strakte op i højde med øjnene 
Hold øvelsen i 4 skridt og tag dernæst fat i gjordens 
håndtag 
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/ Fra knæ glides til 
indvendige 

 

Bedømmes ikke Fra knæglider du med benene til siden så du sidder 
med front til indvendige 

5 Sæde til indvendige 
m. 1 arm 

 

Harmoni med 
hesten, sæde, 
balance, 
kropsholdning 

Fra sæde til indvendige slippes med venstre/ højre arm 
Armen føres strakt op i højde med øjnene 
Hold øvelsen i 4 skridt og tag dernæst fat i gjordens 
håndtag 

6 ½ mølle (fra 
indvendige til 
udvendige) 

  

Harmoni med 
hesten, sæde, 
kropsholdning, 
benets højde 

Fra indvendige sæde føres benet over håndtagene, så 
du sidder med front frem 
Dernæst føres benet over håndtagene så du sidder 
front til udvendige 

/ Overgang til forlæns 
sæde 

 

Bedømmes ikke Fra sæde med front til udvendige føres benet over 
håndtagene, således at slutpositionen er med front 
frem 

8 Valgfri øvelse fra 
gruppe 1 

Se skema Harmoni med 
hesten, balance, 
smidighed, 
kropsholdning 

 

9 Valgfri øvelse fra 
gruppe 2 

Se skema  

10 Valgfri øvelse fra 
gruppe 3 

Se skema  

11 Afgang til indvendige 

 

Bedømmes ikke Ben føres over håndtag, så front til indvendige. Herfra 
skubbes af og landes med front fremad på jorden 
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Valgfri øvelser (der SKAL vælges en øvelse fra hver gruppe) 
Gruppe  Illustration 

Gruppe 1 

  

 

  

Sæl m. håndtag Ligge på mave Ligge på tværs Lyset Ligge på ryg 

Gruppe 2 

     

Havfruen ½ søstjerne Prinsesæde frem Prinsesæde på tværs Kasse m ben  invendige 

Gruppe 3 

    

 

Stand Nål Krabbe Baglæns knæstand   

 


