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Voltigering -udvalgsmøde 
4. marts 2020 
17.00 
Brøndby 
 

    
Til stede: 
Lise Berg 
Anna Sundby 
Thomas Lindquist 
Charlotte Præstegaard 
Dorthe Ballegaard 
 
 
Ikke til stede:  
 
 

Fra administrationen: 
Karoline Kjemtrup (referent) 
Anne Silfwander  
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1 Godkendelse af dagsorden  

2 Nyt fra administrationen 

Præsentation af Karoline + alle udvalgsmedlemmer 

Ny hjemmeside:  

Vi arbejder på en ny hjemmeside. I fremtiden får rideforbundet kun en 

hjemmeside hvor alt bliver samlet. 

3 Igangværende og afsluttede 

aktiviteter 

Træhesteturnering + finale: 
Der er styr på finalen. I år kører vi samme logo som de andre år, men 
næste år sker der sandsynligvis noget nyt. 
Fremover vil resultater fra DRF træheste Cup blive delt på DRF 
voltigering å facebook efter hvert stævne. 
 
CVI stævne Vilhelmsborg: 
Der er ok styr på det meste. Efter stævnet er planen at lave en ”CVI 
DK” gruppe/event og lade klubber byde ind på at holde stævnet.  
Der er flere potentielle klubber med gode faciliteter til det. Problemet 
er ikke voltigeringsfaciliteterne, men mere brandsikkerheden mm. 
 
Breddesamling 
Blev ikke til noget – hvad kan vi gøre anderledes næste år? 
Næste år skal det ligge sammen med en træhestekvalifikation, 
deltagerne kan slå breddesamling og træhestekvalifikation sammen i 
en weekend. 
 
Voltigeringsstande i 2020: 
Voltegeringsstanden skla med ud til forskellige events i løbet af 
foråret og sommeren. 

4 Udviklingsperspektiv 

Udviklingsperspektiv:  
Voltigering som udviklingsdisciplin: 
Vi tager fat på udviklingen til næste møde. Udvalget har mange ideer 
der skal organiseres og gøres virkelige. Foreløbige ideer er: Postkort 
med QR koder, longefører kurser mm. 
 

5 Fremtidigt samarbejde mellem 

udvalg og administration 

Godkendelse af stævneterminer: 
I fremtiden skal stævnearrangørerne, når de ansøger om 
stævneterminer, skrive til voltigering@rideforbund.dk Når 
proportionerne skal godkendes, skriver stævnearrangørerne igen til 
voltigering@rideforbund.dk. Dette er for at optimere hastigheden for 
godkendelse af terminer og proportioner. Stævnearrangørerne bliver 
informeret om denne ændring. 
 
Udarbejdelse af stævnekontrakter: 
Skal laves. Udvalget synes det er en god ide. Udkast laves af 
administrationen og tages med til næste møde.  

6 DRF GO! Der arbejdes på at få voltigeringslicenser til at køre over Go! fra 2021. 

mailto:voltigering@rideforbund.dk
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7 Evt. 

Equipe: 

Voltigeringsudvalget ønsker sig et voltigeringsikon på equipe så 

disciplinen bliver nemmere at finde. 

Det vil ligeledes være godt med en vejledning til at bruge equipe for 

voltigerings-stævnearrangører. 

Officials: 

En ny level 1 steward er uddannet. 

Vi kunne godt bruge flere danske internationale dommere – udvalget 

laver en indstilling 

TD og stævnerapporter: 

Vi vil gerne have mere gang i stævnerapporterne. Det er dog en 

ufordirng ds der er mangel på TD’er i voltigering. Administrationen 

overvejer en mulig løsning frem mod næste møde. 

Det er udvalgets opgave at give feedback på stævnerapporter. 

Låneudstyr: 

Der mangler dele i det i administrationen. 

Det andet sæt er på Lolland. 

Den danske version af guide til dommere er på vej. 

Punkter til næste møde: 

Halvvejsmøde på Fyn, stormøde, udviklingsplan, plan for FEI-officials 

i DK 

Dato for næste møde: 

17.04.2020 

 

 
 
 


