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Charmor og DRF træhest Cup er et tiltag, som har til formål at gøre det muligt at konkurrere i voltigering 

– også om vinteren. Desuden er Cuppens formål yderligere at give især de unge udøvere erfaring med 

at starte stævner. 

Charmor og DRF Træhest Cup afvikles fra november til marts, hvor der er to kvalifikationsstævner på 

hver side af Storebælt, samt en finale. 

 

I Charmor og DRF Træhest Cup konkurreres der på træhest, som er et redskab, der efterligner ryggen 

på en voltigeringshest, og som er udstyret med passende håndtag eller voltigeringsgjord. 

Der afholdes træhest-konkurrencer i hele landet, og du har mulighed for at starte både som individuel, hold 
eller pas-de-deux. Ved træhest konkurrencerne udbydes både cup- og programtræningsklasser. 

Charmor og DRF Træhest Cup følger Dansk Ride Forbunds fællesbestemmelser samt 
voltigeringsreglementet. Disse bestemmelser skal altså læses som et tillæg til disse to dokumenter. 

Charmor og DRF Træhest Cup er en cup på E-niveau og der kræves ikke rytterlicens for at deltage. Resultater 
opnået på træhest registeres ikke på rideforbund.dk, og har ikke indflydelse på startberettigelsen til 
hestestævner. 

Startberettigelse til DRF Træhest Cup klasser 

Voltigører kan deltage i både gruppevoltigering (max. 2 grupper), individuel voltigering (max. 1 individuel) og 

Pas-de-Deux voltigering (max 1 Pas-de-Deux) ved samme stævne. Det er ikke muligt at starte i DRF 

Træhest Cup klasserne hvis man inden for kvalifikationsperioden (indeværende år + to foregående) har 

startet i 2* eller 3* klasser på hest.  

Der er ingen kønsopdeling i Cuppen 

 

Generelle bestemmelser og klasser 

Grupper Pas-de-deux Individuel 

E-Gruppe 

Ingen aldersbegrænsning. 

4-8 voltigører + max. 2 hjælpere 

Junior - E 

Årgang 2011-2005 

2 voltigører 

Junior - E 

Årgang 2009-2005 

F-Gruppe Ungdom 

Ingen aldersbegrænsning. 

4-8 voltigører + max. 2 hjælpere 

Children - E 

Årgang 2015-2009 

2 voltigører 

 

Children - E 

Årgang 2013-2009 

 

F-Gruppe Junior 

Aldersbegrænsning max årgang 

2011 

4-8 voltigører + max. 2 hjælpere 

 Mini - F 

Årgang 2015-2013 
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Programmer 

Se bilag 1 

Det er tilladt at få hjælp fra springbræt/trampolin eller lignende ved opgange. Ved ground 

jumps/mellemhop er det tilladt at lave mellemtrin. 

 

Stævne- og programafvikling 

1) Hold/ pas-de-deux/ individuel går frem og hilser på dommer 

2) Når dommer A ringer med klokken, skal programmet påbegyndes umiddelbart efter 

3) Efter programmets udførsel hilses der på dommer og banen forlades 

 

Programtider 

 

Grupper Pas-de-deux Individuelt 

Obligatorisk program: ingen Obligatorisk program: ingen Obligatorisk program: ingen 

Frit program: 4 min Frit program: 1:30 min Frit program: 1 min 

 

Opvarmningsbanen og stævnebanen 

Klubben er selv ansvarlig for at skaffe træheste til brug ved konkurrencen. Konkurrencen afvikles indendørs, 
hvor der skal være min 5 m fri højde. 

 

Der er følgende retningslinjer for opvarmningsbanen: 

- Det anbefales at have to træheste, med mindst 2 m fri plads omkring 

 

Der er følgende retningslinjer for stævnebanen 

- Hvis klubben ønsker det, kan DRF træhest lånes til selve konkurrencen. Klubberne er selv ansvarlige 
for afhentning/returnering og transport af denne. 

- Konkurrencen skal foregå på en afskærmet bane, med et areal på min. 10*10 m 

- Der skal være tilstrækkelige madrasser omkring til at sikre, at afspring kan udføres sikkert 

- Dommernes placering markeres med bogstaverne A-B Sikkerhedsafstanden fra træhesten til 
dommerbordene skal være 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. 

- Dommerbordene skal placeres, så dommerne ser træhesten fra siden 
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Præmiering 

Der uddeles deltagerrosetter til alle. Rosetter er sponsoreret af Charmor Rosetter 

Stævnearrangøren kan frit uddele placeringsrosetter jfr. placeringstabellen. 

 

Programplanlægning 

Følgende er forslag til programplanlægning af Træhest stævnets forløb: 

- Individuel obligatorisk program 

- Pas-de-deux obligatorisk program 

- Hold obligatorisk og frit program (programmerne laves i samme runde) 

- Individuel frit program 

- Pas-de-deux frit program 

- Præmieoverrækkelse 

- Programtræningsklasser 

 

Til beregning af tidsplan kan der tages inspiration fra nedstående liste: 

Klasse Antal Minutter 

Grupper – obligatorisk + frit program (1 min * antal udøvere) + 4 min 

Pas-de-deux – obligatorisk program 2 min pr. pas-de-deux 

Pas-de-deux – frit program 2 min pr. pas-de-deux 

Individuel – obligatorisk program 1 min pr. udøver 

Individuel – frit program 1,5 min pr. udøver 

 

Alle resultater opnået ved kvalifikationsstævnerne bliver registreret, og alle 
individuelle/ Pas-de-Deux/ Grupper bliver tildelt point efter deres placering efter 
nedenstående tabel: 

Point 

1. plads  10 point  

2. plads  7 point  

3. plads  5 point  

4. plads  3 point  

Øvrige placeringer 1 point  

 

Start uden for Charmor og DRF Træhest Cup - Programtræningsklasser 

Ved hvert Træhest Cup stævne udbydes der programtræningsklasser på 1*, 2* og 3* niveau (individuel, 

pas-de-deux og hold), med bedømmelse af en uddannet dommer på *-niveau og med mundtlig feedback 

efter programmets udførsel. 

Programtræningsklasser kan være obligatorisk program og/ eller frit program (bedømmelse enten teknisk 

eller artistisk efter ønske fra udøver). 
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Officials 

Ved alle danske træheststævner skal alle danske dommere og øvrige danske officials være autoriseret i 

Dansk Ride Forbund. Træheststævner skal bedømmes af: 

- Minimum 1 voltige dommer 3*, 2*, 1* og D niveau 

- Samt 1 eller flere voltigedommer – aspirant/ voltige aspirant E 

 

Hvis det ønskes af dommerne, skal der være en tidtager, som placeres ved siden af dommer A. 

 

Tilmelding  

Skal ske via www.rideforbund.dk  

 

Økonomi 

Stævnearrangøren fastsætter selv startgebyret, men det anbefalede beløb for deltagelse i Charmor og DRF 

Træhest Cup er max. 100 kr. pr. start, og for programtræning max 75 kr. pr. start. 

 

Dansk Ride Forbund dækker danske dommeres kørselsudgifter. 

 

Finalen 

Der er følgende pladser i finalen: 

Grupper Antal Pas-de-Deux Antal Individuel Antal 

E  5 Junior - E 5 Junior - E 10 

F-ungdom  5  Children - E 5 Children - E 10 

F-junior  5  
  

Mini - F 10 

Alle resultater nulstilles i finalen, og kun de resultater der opnås under finalen afgør, hvem der vinder cuppen. 

Til finalen afvikles udelukkende Træhest Cup klasser. 

For at få adgang til finalen skal der være deltaget til minimum to kvalifikationsstævner. De to bedste point (hvis 

der er startet mere end to kvalifikationsstævner) opnået gennem kvalifikationsstævnerne lægges sammen, og 

de udøvere med højeste point i hver klasse, kvalificerer sig til finalen.  

 

Dommere 

Samme krav som til kvalifikationsstævnerne 

 

Tilmelding  

Skal ske via www.rideforbund.dk  

 

http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
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Økonomi 

Stævnearrangøren fastsætter selv startgebyret, men det anbefalede beløb er max 150 kr. pr. start. 

Dansk Ride Forbund dækker danske dommeres kørselsudgifter. 

 

Præmiering 

Der uddeles deltagerrosetter fra Charmor til alle. Stævnearrangøren kan frit uddele placeringsrosetter jfr. 

placeringstabellen. Der uddeles sejrsbånd til vinderne af hver klasse i finalen i Charmor og DRF Træhest Cup. 

Foruden vinderne af Cuppen, hyldes der til finalen, også den udøver der igennem turneringen har samlet flest 

point. Denne udøver modtager Charmors ærespræmie.  

 

Resultatregistrering 

Ved stævner i DRF Træhest Cup registreres alle resultater ved at sende dem til voltigering@rideforbund.dk 

straks efter stævnets afvikling. Resultater og den foreløbige stilling offentliggøres på www.rideforbund.dk 

løbende gennem Cuppen.  

Det er udøvernes eget ansvar at kontrollere, at deres resultater er registreret korrekt.

mailto:voltigering@rideforbund.dk
http://www.rideforbund.dk/
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Bilag 1: Programmer 

 

E-grupper 

4-8 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

Opspring/hjælp til at komme op 

(ingen karakter), Ridesæde, Fane 

uden arm, Knæstand, Forlæns 

sving med samlede ben, Halv 

mølle, Baglæns sving med adskilte 

ben fulgt af afgang indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage 

hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

4-8 voltigører laver det frie program 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

Øvelser med mere end to voltigører på 
hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 
karakteren for sammensætning.  
I det frie program er det tilladt at hjælpe 
voltigørerne ved opspring og 
afspring/afgang. Der gives dog ikke 
karakter ved opspring og/eller 
afspring/afgange, hvor voltigørerne har 
modtaget hjælp. 

Det frie program bedømmes ud fra 

2 karakterer bestående af: 

sammensætning og udførelse. 

F-Ungdom grupper 

4-8 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

 

Opspring/hjælp til at komme op (ingen 
karakter), Ridesæde, Fane uden arm, 
Knæstand, Forlæns sving med samlede 
ben, Halv mølle, Baglæns sving med 
adskilte ben fulgt af afgang indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage 
hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

 

4-8 voltigører laver det frie program 

 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

Øvelser med mere end to voltigører på 
hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 
karakteren for sammensætning. 

I det frie program er det tilladt at hjælpe 
voltigørerne ved opspring og 
afspring/afgang. Der gives dog ikke 
karakter ved opspring og/eller 
afspring/afgange, hvor voltigørerne har 
modtaget hjælp. 

Det frie program bedømmes ud fra 4 
karakterer bestående af: Balance, 
Spændstighed-Stræk, Hensyntagen til 
træhesten, Udstråling-Karisma-
Udnyttelse af musik. 

 

F-Junior grupper 

4-8 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

Opspring/hjælp til at komme op 

(ingen karakter), Ridesæde, Fane 

uden arm, Knæstand, Halv mølle, 

Baglæns grundsæde med armene 

ud til siden med fingerspidserne i 

øjenhøjde (baglæns ridesæde) 

efterfulgt af afgang til indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage 

hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

4-8 voltigører laver det frie program 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

Øvelser med mere end to voltigører på 

hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 

karakteren for sammensætning. 

I det frie program er det tilladt at hjælpe 
voltigørerne ved opspring og 
afspring/afgang. Der gives dog ikke 
karakter ved opspring og/eller 
afspring/afgange, hvor voltigørerne har 
modtaget hjælp. 

Det frie program bedømmes ud fra 4 

karakterer bestående af: Balance, 

Spændstighed-Stræk, Hensyntagen 

til træhesten, Udstråling-Karisma-

Udnyttelse af musik. 
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Pas-de-deux Junior – E 
 

2 voltigører laver det obligatoriske program. 
Opspring/hjælp til at komme op (ingen karakter), Ridesæde, 
Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving med samlede ben, 
Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang 
indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score. 

 
2 voltigører laver det frie program 
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske 
øvelser. Det frie program består af individuelle opspring og 
afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten. Under 
programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt 
med enten træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen under 
spring). 
En-mands øvelser på træhesten indgår ikke i bedømmelsen af 
sværhedsgrad. 
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: 
sammensætning og udførelse 

Pas-de-deux Children – E 
 

2 voltigører laver det obligatoriske program. 
Opspring/hjælp til at komme op (ingen karakter), Ridesæde, 
Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving med samlede ben, 
Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang 
indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score. 

 
2 voltigører laver det frie program 
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske 
øvelser. Det frie program består af individuelle opspring og 
afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten. Under 
programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt 
med enten træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen under 
spring). 
En-mands øvelser på træhesten indgår ikke i bedømmelsen af 
sværhedsgrad. 
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: 
sammensætning og udførelse 

 

Individuel Junior – E 
 

1 voltigør laver det obligatoriske 
program. 
Opspring/hjælp til at komme op (ingen 
karakter), Ridesæde, Fane uden arm, 
Knæstand, Forlæns sving med samlede 
ben, Halv mølle, Baglæns sving med 
adskilte ben fulgt af afgang indvendig. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

1 voltigør laver det frie program 
I det frie program har voltigøren 
mulighed for at vise sin artistiske kunnen 
ved at udføre et originalt program som 
svarer til voltigørens evner, ideer og 
specialiteter. Det frie program består af 
selvvalgte statiske og dynamiske 
øvelser. 
Det frie program bedømmes ud fra 2 
karakterer bestående af: 
sammensætning og udførelse 

Individuel Children – E 
 

1 voltigør laver det obligatoriske 
program. 
Opspring/hjælp til at komme op (ingen 
karakter), Ridesæde, Fane uden arm, 
Knæstand, Forlæns sving med samlede 
ben, Halv mølle, Baglæns sving med 
adskilte ben fulgt af afgang indvendig. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

1 voltigør laver det frie program 
I det frie program har voltigøren 
mulighed for at vise sin artistiske kunnen 
ved at udføre et originalt program som 
svarer til voltigørens evner, ideer og 
specialiteter. Det frie program består af 
selvvalgte statiske og dynamiske 
øvelser. 
Det frie program bedømmes ud fra 2 
karakterer bestående af: 
sammensætning og udførelse 

Individuel Mini – F 
 

Obligatorisk program 
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, 
Fane uden arm, Knæstand, Halv mølle, 
Baglæns grundsæde med armene ud til 
siden med fingerspidserne i øjenhøjde 
(baglæns ridesæde) efterfulgt af afgang 
til indvendig. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

1 voltigør laver det frie program 
I det frie program har voltigøren 
mulighed for at vise sin artistiske kunnen 
ved at udføre et originalt program som 
svarer til voltigørens evner, ideer og 
specialiteter. Det frie program består af 
selvvalgte statiske og dynamiske 
øvelser. 
Det frie program bedømmes ud fra 4 
karakterer bestående af: Balance, 
Spændstighed-Stræk, Hensyntagen til 
træhesten, Udstråling-Karisma-
Udnyttelse af musik. 

 


