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Klasser 

Grupper 

 
 
 
 
 
Senior 3* 

Obligatorisk program: 
6 voltigører laver det obligatoriske program. 
De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af: 
Opspring, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Flanke del 1 (afsluttes som 
grundsæde), Afspring til udvendig. 
 

Frit program: 
6 voltigører laver det frie program. 
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.  
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser. 
 

 
 
 
 
 
Senior 2* 

Obligatorisk program: 
6 voltigører laver det obligatoriske program. 
De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:  
Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Første del af flanke 
med landing til damesæde indvendig efterfulgt af nedgang. 
 

Frit program: 
6 voltigører laver det frie program.  
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.  
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser. 
 

 
 
 
 
 
Senior 1* 

Obligatorisk program: 
6 voltigører laver det obligatoriske program. 
De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:  
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle, 
Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig.  
 

Frit program: 
6 voltigører laver det frie program.  
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.  
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser, 
med maksimalt 6 statiske tre-mands øvelser. 
 

 
 
 
 
Junior 2* 

Obligatorisk program: 
6 voltigører laver det obligatoriske program. 
De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:  
Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Første del af flanke med 
landing til damesæde indvendig efterfulgt af nedgang 

Frit program: 
6 voltigører laver det frie program. 
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.  
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser, 
med maksimalt 6 statiske tre-mands øvelser.  
 

 
 
 
Junior 1* 

Obligatorisk program: 
6 voltigører laver det obligatoriske program. 
De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:  
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle, 
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Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig. 
 

Frit program: 
6 voltigører laver det frie program.  
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.  
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser, 
med maksimalt 6 statiske tre-mands øvelser. 
 

 
 
 
 
 
D-grupper 

Obligatorisk program: 
5-7 voltigører laver det obligatoriske program. 
Det obligatoriske program laves i 1 blok: 
Opspring, Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving med samlede ben, 
Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig. 
 

Frit program: 
5-7 voltigører laver det frie program 
Samme antal voltigører (som ved 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E-grupper 

Obligatorisk program: 
4-8 voltigører laver det obligatoriske program. 
Det obligatoriske program laves i 1 blok:  
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving 
med samlede ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang 
indvendig. 
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for voltigørerne 
at modtage hjælp. 
 

Frit program: 
4-8 voltigører laver det frie program 
Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie 
program.  
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.  

 
Det frie program for E-grupper må indeholde en-mands og to-mands. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-Ungdom 

Obligatorisk program: 
4-8 voltigører laver det obligatoriske program. 
Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok, bestående af:  
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving 
med samlede ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang 
indvendig. 

 
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for 
voltigørerne at modtage hjælp.  
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Frit program: 
4-8 voltigører laver det frie program 
Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie 
program. 

 
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser 
  
I det frie program for F- grupper må der max. være to voltigører på hesten ad 
gangen.  
 
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. 
 

F-junior Obligatorisk program: 
4-8 voltigører laver det obligatoriske program. 
Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok, bestående af: 
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. 

 
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for 
voltigørerne at modtage hjælp.  
 

Frit program: 
4-8 voltigører laver det frie program 
Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie 
program. 
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser 
 
I det frie program for F- grupper må der maksimalt være to voltigører på hesten af 
gangen.  
 
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. 
 
 

 

*Fælles for 3*, 2*, og 1* –grupper: 

I det frie program må der højst være tre voltigører på hesten ad gangen, og når der er tre voltigører skal min. to være i 
kontakt med hesten. Hvis ikke mindst to ud af tre voltigører er i kontakt med hesten, bedømmes disse øvelser ikke i 
sværhedsgraden, og der gives evt. et fradrag i karakteren for den Artistiske score.  
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Individuelt 

 
 
 
Senior 3* 

Obligatorisk program: 
Opspring, Fane og Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Flanke del 1, Flanke del 2.  
 

Frit 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. 
Teknisk program: 
Det tekniske program består af fem definerede tekniske øvelser og yderligere selvvalgte 
statiske og/eller dynamiske øvelser 
 
De fem tekniske øvelser bliver offentliggjort i FEI Bulletin og på FEIs hjemmeside.  
 

 
 
 
 
Senior 2*, 
Junior 2*, 
Children 2* 

Obligatorisk program: 
Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Første del af flanke med 
landing til damesæde indvendig efterfulgt af nedgang.  
 

Frit 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. 
 

 
 
Senior 1*, 
Junior 1*, 
Children 1* 

Obligatorisk program: 
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle, Baglæns 
sving med adskilte ben fulgt af afgang indvendig. 
Frit 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. 

 

*Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering” på Dansk Ride Forbunds hjemmeside 
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Pas-de-deux 

Pas-de-deux 3* Frit 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 hesten. Under programmet skal 
begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten hesten, gjorden eller hinanden (undtagen 
under spring). En-mands øvelser på hesten indgår ikke i bedømmelsen af sværhedsgrad. 
 

Pas-de-deux 2* Frit 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 hesten. Under programmet skal 
begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten hesten, gjorden eller hinanden (undtagen 
under spring). En-mands øvelser på hesten indgår ikke i bedømmelsen af sværhedsgrad. 
 

 
 
 
 
 
Pas-de-deux 1* 

Obligatorisk program: 
Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok bestående af:  
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle, Baglæns sving 
med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig side. 
 
Voltigør 1 udfører alle obligatoriske øvelser, derefter voltigør 2. 
 

Frit 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 hesten. Under programmet skal 
begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten hesten, gjorden eller hinanden (undtagen 
under spring). En-mands øvelser på hesten indgår ikke i bedømmelsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas-de-deux E 

Obligatorisk program: 
Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok, bestående af:  
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving med samlede 
ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig side. 
 
Voltigør 1 udfører alle obligatoriske øvelser, derefter voltigør 2. 
 
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for voltigøren at 
modtage hjælp. 
 

Frit 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 hesten. Under programmet skal 
begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten hesten, gjorden eller hinanden (undtagen 
under spring). En-mands øvelser på hesten indgår ikke i bedømmelsen. 
 
I det frie program er det tilladt at hjælpe voltigøren ved opspring og afspring/afgang. Der gives dog 
ikke karakter ved opspring og/eller afspring/afgange, hvor voltigøren har modtaget hjælp. 
 

 
 
 
 
 
 
Pas-de-deux F 

Obligatorisk program: 
Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok, bestående af:  
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving med samlede 
ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig side. 
 
Voltigør 1 udfører alle obligatoriske øvelser, derefter voltigør 2. 
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I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for voltigøren at 
modtage hjælp. 
 

Frit 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 hesten. Under programmet skal 
begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten hesten, gjorden eller hinanden (undtagen 
under spring). En-mands øvelser på hesten indgår ikke i bedømmelsen.  
I det frie program er det tilladt at hjælpe voltigøren ved opspring og afspring/afgang. Der gives dog 
ikke karakter ved opspring og/eller afspring/afgange, hvor voltigøren har modtaget hjælp. 
 

 

Testklasse for heste: 
I testklasse for heste er det muligt at teste en hest på konkurrencevolten. Det er tilladt at have 
voltigører på hesten. Der må dog kun være 1 voltigør på hesten ad gangen. Voltigøren skal være min. 
≥14 år. 
 


