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Introduktion 
Voltigeringsdisciplinen er overordnet defineret som en udviklingsdisciplin. Med udviklingsdisciplin forstås, at 
voltigeringsdisciplinen i Danmark har en begrænset udbredelse, for så vidt angår antallet af registrerede udøvere samt 
klubber der organiserer disciplinen. Voltigeringsdisciplinen har dog udøvere på højt plan, hvorfor der er udformet en 
sportsplan for disse.  
 
Sportsplanen har til formål at informere om sæsonens bruttogruppe-aktiviteter. Sportsplanen skal være pejlemærke for 
de normer, værdier og retningslinjer, man som bruttogruppe-, -udøver, –træner og -longefører i voltigering skal være 
ambassadører for og virke under. Sportsplanen har desuden til hensigt, på en åben og transparent måde, at afstemme 
krav og forventninger til de udøvere der indgår i DRF’s bruttotrup. Sportsplanen kan dog ikke stå alene, og indholdet vil 
blive gennemgået i forbindelse med samlinger ligesom alle udøvere er velkomne til at kontakte holdkaptajnen med 
henblik på spørgsmål og yderligere afklaringer.   
 
Sportsplanen træder i kraft pr. 1. januar 2021 og løber til 31. december 2021. Holdkaptajnen forbeholder sig ret til, i 
samarbejde med DRF, at foretage ændringer i planen i løbet af året. Evt. ændringer til Sportsplanen offentliggøres via 
DRF’s forskellige mediekanaler, samt via mail til udøvere i bruttogruppen. 

Bruttogruppen  
På baggrund af resultater fra tidligere sæsoner, samt holdkaptajnens vurdering af en udøvers fremadrettede udviklings- 
og resultatpotentiale, defineres en bruttotrup for children, junior, young og senior. Bruttotruppen er åben for grupper, 
individuelle og Pas-de-Deux. Bruttogruppen består som udgangspunkt af de udøvere der har potentiale til sæsonens 
mesterskaber/CVI-stævner. 
 
For at komme i betragtning til bruttotruppen skal en udøver udfylde og indsende dokumentet ”Trænings- og 
stævneplan” (se separat dokument). Formålet med deltagelse i bruttotruppen skal tydeligt angives. Trænings- og 
stævneplanen indeholder følgende punkter:  

• En langsigtet målsætning (for 2021 og gerne flere år frem). 

• En kortsigtet målsætning inkl. træningsmål, konkurrencemål og evt. ønske om udtag til mesterskab. Herunder 
veldefinerede tydelige delmål, som nemt kan evalueres. Evaluering foretages løbende af voltigør og træner.  

• Stævneplan inkl. nationale, international ikke-FEI og internationale FEI-stævner.  

• Kortfattet tydelig overordnet træningsplan inkl. træning med og uden hest, kurser og andre aktiviteter. 

• Plan for hest, reservehest(e), longefører, reservelongefører(e). For grupper og pas de deux også planer for 
reserveudøver(e). Reserverne (hest, longefører, udover) behøver ikke være fra samme klub.  

 
Trænings- og stævneplanen findes på rideforbund.dk 
 
Trænings- og stævneplan skal indsendes via e-mail til voltigering@rideforbund.dk senest den 8. januar 2021. 
Ved ændringer i trænings- og stævneplanerne i løbet af en sæson SKAL holdkaptajnen hurtigst muligt informeres 
herom. 
 
Udøverne i bruttogruppen har holdkaptajnens særlige opmærksomhed i forhold til udøverens/holdets udviklings- og 
resultatpotentiale, sparring på forbedringspotentialer, trænings- og stævneplan og i forbindelse med iagttagelse med 
henblik på udtagelse til sæsonens mesterskaber. Udøvere fra bruttotruppen har fortrinsret til start ved de CVI-stævner, 
hvor der er begrænset deltagerantal.  
 
Bruttogruppen offentliggøres første gang slut. januar 2021 på rideforbund.dk. Bruttogruppen kan justeres løbende 
igennem sæsonen på baggrund af opnåede resultater.  
Udøvere der indgår i bruttotruppen 2021, modtager direkte besked fra Holdkaptajnen. 

mailto:voltigering@rideforbund.dk
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Samling for bruttotruppen 
Der vil blive afholdt samlinger for bruttotruppen igennem sæsonen af forskellig karakter. Mere information vil blive sendt 
på mail.   
 
For bruttotruppen er deltagelse i samlinger et tilbud og der må i nogle tilfælde forventes egenbetaling i et vist omfang. 
Formålet med samlinger er at skabe et stærkt sammenhold mellem talent og elite i bruttotruppen, samt mulighed for 
trænings/udviklingsinput til udøvere/longefører i forbindelse med deres udvikling i den pågældende sæson. Deltagelse 
ved træningssamlingen vil ikke indgå i den samlede vurdering ift. mesterskab. 
 

Udtagelseskriterier til CVI-stævner og Mesterskaber 
DRF/holdkaptajnen udtager udøvere der skal deltage i sæsonens internationale konkurrencer og mesterskaber. Udøvere 
kan komme med ønsker til hvilke internationale stævner, som man ønsker at deltage i, og på baggrund af 
holdkaptajnens godkendelse tilmelder den enkelte udøver sig via e-mail til voltigering@rideforbund.dk.   
 
Det er ikke en forudsætning for deltagelse til Nordisk Mesterskab, at udøveren er en del af bruttotruppen.  
Holdkaptajnen arbejder med flere kriterier: 

- Indsendelse af ansøgning om deltagelse i god tid før arrangørens tilmeldingsfrist. 
- Kvalifikationer, erfaring og aktuelle form 
- Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form 
- Resultatmæssig stabilitet samt et højt bundniveau 
- Udviklingsmuligheder 

Det er dog en forudsætning, at udøveren/holdet har opnået de stillede kvalifikationskrav for at starte den pågældende 
klasse/niveau (se voltigeringsreglementet). 
 
Følgende perspektiver er i særlig fokus med henblik på udtagelse: 

1. opnåelse af de bedst mulige resultater ved internationale mesterskaber prioriteres højest. 
2. opnåelse af de bedste resultater til det enkelte stævne. 
3. udvikling af bruttogruppens ekvipagers internationale stævneerfaring  

 
Som udøver udtaget til internationale stævner repræsenterer du Danmark og Dansk Ride Forbund, og det er 
forventningen at en udtagelse er forbundet med stolthed, glæde og begejstring. Holdkaptajnen udtager, i samarbejde 
med DRF, udøvere til de internationale konkurrencer, og udøvere der udtages, modtager direkte besked fra 
Holdkaptajnen/DRF ligesom alle udtagelser offentliggøres via DRF’s mediekanaler. 
 

Udtagelseskriterier til Senior VM og Junior VM 2021 
Ingen af de nedennævnte punkter står alene i udtagelsesprocessen. Alle punkterne indgår i den 
samlede vurdering og i udtagelsen af voltigører/longeførere, der skal repræsentere Danmark. 
 
Udøvere der ønsker at komme i betragtning til senior VM og junior EM skal i kvalifikationsperioden (2019, 
2020, 2021) ved CVI3*/CVI2*/CVIJ2* eller mesterskab (EM eller VM) have opnået de nedenfor beskrevne 
kvalifikationskrav. FEI’s kvalifikationskrav er en absolut forudsætning for udtagelse og til enhver tid gældende 
kvalifikationskrav kan altid findes på FEI’s hjemmeside. Det er altid de nyeste kvalifikationskrav fra FEI, der er 
gældende.  
 
Det er voltigørens eget ansvar at holde sig informeret om gældende kvalifikationskrav og egen status. 
Holdkaptajnen kan altid kontaktes ved spørgsmål. NB! Opnåelse af kvalifikationskravene er en forudsætning 
for, men ikke en garanti for udtagelse. 
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• Gruppe:  
For senior: 1 x min. 6,0 point i 1. runde ved et CVI3* eller højere. Kvalifikationen skal være opnået med 
den gruppesammensætning, som søger udtagelse. Ingen af udøverne må have under 5,0 point i samlet 
pointgennemsnit over alle obligatoriske øvelser fra øvelsesdommerne. Reserver er tilladte, men de skal 
ligeledes have opfyldt kvalifikationskravene (kan være opnået med samme gruppe, som enkeltvoltigør, 
med en anden gruppe eller i en anden aldersklasse). Gruppesammensætningen kan repræsentere flere 
klubber, men ikke flere nationer. 
For junior: 1 x min. 6,0 point i 1. runde ved et CVI2*, CVIJ2* eller højere. Kvalifikationen skal være 
opnået med den gruppesammensætning, som søger udtagelse. Reserver er tilladte, men de skal 
ligeledes have opfyldt kvalifikationskravet (kan være opnået med samme gruppe, som enkeltvoltigør, 
med en anden gruppe, eller i en anden aldersklasse), eller skal vurderes af holdkaptajnen til at have et 
tilsvarende niveau. Gruppesammensætningen kan repræsentere flere klubber, men ikke flere nationer. 
 

• Individuel:  
For senior: 2 x min. 6,5 point i total point ved CVI3* eller højere (FEI 1. jan. 2021).  
For junior: 1 x min. 6,5 point i 1. runde ved CVI2* eller højere, eller i en af de to runder ved CVIJ2* (FEI 
1. jan. 2021). 
 

• Pas de deux (PdD): 
For senior: 1 x min. 6,5 point i en af de to runder ved CVI3* eller højere (FEI 1. jan. 2021). 
Kvalifikationen skal opnås med den PdD-sammensætning, som søger udtagelse (FEI 1. jan. 2021). 
PdD-sammensætningen kan repræsentere flere klubber, men ikke flere nationer. 
For junior: 1 x min. 6,5 point i en af de to runder ved CVI2* eller højere (FEI 1. jan. 2021). Kvalifikationen 
skal opnås med den PdD-sammensætning, som søger udtagelse (FEI 1. jan. 2021). PdD-
sammensætningen kan repræsentere flere klubber, men ikke flere nationer. 

 
Udtagelse foretages desuden på baggrund af en samlet vurdering af opnået resultater, 
hestens/udøverens kvalitet, potentiale og aktuelle form, longeførerens kvalitet og erfaring, højt 
bundniveau, udviklingspotentiale, muligheder mht. reserver (hest, udøver og longefører). Udtagelsen 
sker af Holdkaptajnen og DRF’s sportschef. 

 
Udøvere, der ønsker at komme i betragtning til senior VM 2021 og junior EM 2021, skal deltage ved flg. 
udtagelsesstævner: 
 

• Weekend: 9.-11. april 2021 i EOR (Esbjerg), DK  

• CVI: 13.-16. maj 2021 i Lier, Belgien 

 

Normer og værdier for bruttogruppe- og landsholdsryttere og trænere 
• Udøvere, longefører og trænere er forpligtiget til at efterleve DRF’s Code of Conduct, følge nærværende normer og 

værdier, samt DRF’s retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport.  

• Ryttere og trænere forpligter sig til at have kendskab til og overholde FEI’s Equine anti-doping and medication rules, 

FEI’s anti-doping rules for human athletes samt Anti Doping Danmarks nationale regler for antidoping.  

• Udøvere, longefører og trænere skal optræde som gode rollemodeller for yngre udøvere. 

• Som rollemodel skal udøverne og trænerne stræbe efter god sportslig optræden, og er forpligtiget til at overholde 

idrættens fairplay principper samt generelle dyrevelfærdsprincipper. 

• Udøvere, longefører og trænerne skal være loyale overfor nærværende Sportsplan. Evt. afvigelser fra Sportsplanen 

aftales med Holdkaptajnen og DRF.  

• Udøvere, longefører og trænerne skal stræbe efter et samarbejde, der bygger på gensidig tillid og åbenhed og sikre at 

al kommunikation foregår i en god tone. Dette indebærer også, at hver udøver selv er ansvarlig for at holde sig 
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informeret via DRF’s mediekanaler samt tæt kontakt til holdkaptajnen, og informere om alle væsentligheder af 

sportslig karakter. 

• Udøveren skal holde sig selv og sin hest i god fysisk form med henblik på at optimere forudsætningerne for at 

præstere optimalt.   

• Som bruttogruppe-udøver, -træner og -longefører er man en stærk ambassadør for ridesporten. Generel 

kommunikation – uanset om det er i interviews til pressen, udtryk af holdninger og meninger på SoMe, imellem 

udøvere og trænere eller til andre af ridesportens interessenter skal det foregå i en god tone. Sport på højt plan er 

følelser – begejstring, glæder og skuffelser - og både udøvere og trænere må gerne vise følelser i deres 

kommunikation. 

• Kontroverser, konflikter og modsatrettede meninger og holdninger imellem bruttogruppe-udøvere og DRF søges løst 

internt. Grundlæggende har bruttogruppe-udøvere ret til at udtale sig – men ikke pligt.  

 

2021 sæsonens vigtige datoer og aktiviteter 
DATO AKTIVITET 

8. januar 2021 Deadline for indsendelse af trænings- og stævneplaner (Bruttotrup + 
CVI) 

9.-11. april 2021 Udtagelsesstævne 1 – EOR, Esbjerg, DK 

13.-16. maj 2021 Udtagelsesstævne 2 -  CVI, Lier, Belgien 

11. juni 2021 Offentliggørelse af udtagelser til Junior-VM og Senior-VM  

Evaluering af bruttotruppen 
Holdkaptajnen evaluerer løbende udøverne i bruttogruppen. En udøver i bruttotruppen kan altid kontakte holdkaptajnen 

med henblik på rådgivning, vejledning og sparring i forhold til den videre udvikling.  

Vilkår for bruttotruppen 
Alle udøvere og longefører har pligt til at holde holdkaptajnen orienteret om ekvipagens fysiske fitness. Herudover har 

man pligt til at følge den trænings- og stævneplan som aftales med holdkaptajn.  

 

Aftaler og forpligtelser ang. landsholdstøj, vil blive udsendt i separat dokument.  

 

DRF giver tilskud ved deltagelse i Mesterskaber. Hvilke ydelser der gives tages i dialog mellem Holdkaptajnen og DRF 

frem mod de enkelte stævner.   

Kommercielle rettigheder 
Dansk Ride Forbund ejer alle kommercielle rettigheder relateret til forbundets udtaget udøvere. Udøvere forpligter sig til 

at medvirke til Dansk Ride Forbunds aftaler i mesterskabssammenhæng, dog sådan at udøveren/longeføreren har ret til 

at tage forbehold jfr. trænings- og konkurrenceplanlægning. Udøveren/holdet/longeføreren stiller bl.a. følgende 

markedsføringsrettigheder til Dansk Ride Forbunds rådighed: 

• Udøverens/Longeførerens/udøvere på holdets navn. 

• Udøverens/Longeførerens/udøvere på holdets foto og/eller levende billeder fra begivenheder, hvor disse optræder i 

DRF sammenhænge. 

 

Dansk Ride Forbund og Dansk Ride Forbunds sponsorer kan benytte ovennævnte markedsføringsrettigheder i 

landsholdssammenhæng til følgende: 
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• Annoncekampagner 

• Udstillinger 

• Produktdemonstrationer 

• Autografsignering 

• Andre markedskampagner 


