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Generelt
Grenutvalget 2012
Marit Walløe – Leder
Carolin Haug
Marte Espeland
Ingeborg Bjerregaard
Aktivitet
•
•
•
•
•
•
•
•

I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker .
Deltatt på møter i NRYF
Hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber / utøvere
(2 nye gjorder og 1 ny pad)
Arrangert:
Grønt-kort-kurs
Trenersamling
Longeringskurs både i Norge og Danmark
6 breddesamlinger i turn
3 samlinger med internasjonale trenere

Stevner
GU-V har sørget for at det har vært ressurspersoner til stede på alle stevner for å kunne svare
på spørsmål og hjelpe til ved behov. Det har vært noen flere stevner enn i 2011, men 2 av
stevnene var tønnestevner. Bare 4 klubber har arrangert stevner i 2012.
Flyercup
Grenutvalget har i likhet med i 2011 søkt om ”bredde”- midler og fått støtte til voltigecup.
Den omfatter alle begynnerklasser fra tønneklasse og opp til C-klassene.
Poengberegningen : 1 poeng for hver startende – 5 poeng for hvert team.
Totalt 258 starter
Vinnere
1. Søndre Nordstrand rideklubb
2. Lommedalen kjøre og rideklubb
Pengepremiene var satt til 5000 – 3000 kr

Aktiviteter i sporten
Satsningsgruppe
Individuelle:
 Gina Liland – Sarpsborg og omegn rideklubb
 Emilie Christensen – Søndre Nordstrand rideklubb
 Elisabeth Walløe - Søndre Nordstrand rideklubb
 Carolin Haug – Lommedalen kjøre og rideklubb
 Lilly Weldingh – Solør voltige
 Kari Bredevold – Solør voltige
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Det er arrangert flere satsningssamlinger med og uten hest. Rosalind Ross og Devon Maitozo
(USA) har vært i Norge 2 ganger for oppfølging av satsningsgruppen, men også for å trene
bredde. Ararat Martin Ruiz fra Spania var trener på samling i november.

Stevner i Norge
I løpet av sesongen ble det utenom NM arrangert bare 4 ordinære stevner i regi av Solør
voltige, Sarpsborg og omegn rideklubb og Søndre Nordstrand rideklubb. I tillegg er det
arrangert 2 tønnestevner i regi av Søndre Nordstrand rideklubb. Tønnestevner er enklere å
arrangere og enklere å delta på for de som ikke har så lang fartstid i sporten, så det anbefales
at man fortsetter å arrangere tønnestevner.
Årets NM ble i år arrangert av Sarpsborg og omegn rideklubb i september. Det ble et
vellykket arrangement der også rekruttene fikk delta i et D-stevne i forkant av NM.
NM-klassen for kvinner individuelt gikk i FEI-program og hadde 6 startende.
Dessverre var det heller ikke i år noen team som stilte til start i FEI-klassen.
NM, individuelle:
Gull: Emilie Christensen, Ruivera / Mari Viko Rasmussen - 6,822 poeng
Sølv: Carolin Haug, Luca Toni / Marte Espeland- 6,649 poeng
Bronse: Elisabeth L. Walløe, Ruivera / Mari Viko Rasmussen 6,647 poeng
Oversikt over antall deltagere i de forskjellige klassene
(tall fra 2011 )
FEI-program, individuelle
FEI-program, team
B-program, individuelle
B-program, team
C-program, individuelle
C-program, team
D-program, team
Skritteklasser
Tønneklasser, individuelle
Tønneklasser, pas-de-deux

20 (21)
0 (2) x 6-7 utøvere
18 (0)
1 (0) x 3-5 utøvere
19 (22)
9 (8) x 3-5 utøvere
4 (6) x3- 5 utøvere
61 (84)
26 (0)
24 (42)

Det har vært en nedgang i FEI-klassene siden 2011, noe som skyldes at det ikke finnes noe
FEI team og at 2 av utøverne bor utenlands dette året. Det er en klar økning i B-program og
det er positivt at vi har utøvere som snart er klar for å ta steget opp i FEI-klassen.
Stevner i utlandet
VM, Le Mans, Frankrike
Norge stilte med 3 utøvere og 3 norske heser, Anyway 54, Luca Toni og Risky Business som
var med som reservehest.
Det var et svært høyt nivå og ingen av de norske deltagerne kom til finalen, men de oppnådde
likevel gode prestasjoner som vi er stolte av.
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Nordisk mesterskap
Arrangementet ble avholdt på vakre Strömsholm i Sverige i juni. Det var nok ikke et optimalt
tidspunkt for de aller beste Danske voltigørene som prioriterte forberedelsene til VM i stedet.
Norge stilte med 1 senior og 2 juniorer.
Vi gratulerer Emilie Christensen på Lexus med longør Lina Hemborg med Norges første gull
i Nordisk mesterskap i voltige!
Risky Business debuterte på et større stevne og gjorde en god jobb. Lilly Weldingh og Kari
Bredvold startet på Risky og gjennomførte gode omganger. Nina Wiger var longør. De fikk
en 6. og en 8.plass sammenlagt.

CVI-stevner:
Ermelo: Elisabeth L. Walløe, Søndre Nordstrand rideklubb
Stadl Paura: Elisabeth L. Walløe, Emilie Christensen, begge Søndre Nordstrand rideklubb,
Carolin Haug. Lommedalen kjøre og rideklubb
Krumke: Carolin Haug. Lommedalen kjøre og rideklubb, Lilly Weldingh, Solør voltige
Budapest: Carolin Haug. Lommedalen kjøre og rideklubb

Breddetreninger
Turntrening med Børre Jensen
Grenutvalget har arrangert 1 turnsamling med Børre Jensen og andre turntrenere i Fredrikstad
og 5 treninger på Lahaugmoen. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at de syntes at Børre og
de andre turntrenerne var bra å trene for. Dette er et tilbud som har hatt forholdsvis lav
egenandel og som vi håper kan fortsette i 2013.
Treninger med Devon Maitozo
Devon har hatt flere treninger i Norge og hatt breddetrening for ulike klubber.
Voltigeleir i juli og trening i Moss i november
Det ble arrangert en 4 dagers treningsleir for både satsing og bredde på Søndre Nordstrand
ridesenter i juli. Foruten Devon og Rosie var Emilie og Elisabeth trenere. Arrangementet
hadde stor oppslutning, det kom til og med 10 utøvere og 2 hester fra Strömstad.
I november ble det avholdt helgetrening på Mossemarka ridesenter. Carolin Haug, Elisabeth
Walløe og Adele Nettelhorst Jacobsson var trenere.

Utdanning av personell
Longørkurs
Det ble arrangert et longørkurs for begynnere med 7 deltagere. Kurset besto i teori og praksis
og gikk over 1 dag. Kursledere var Mari Viko Rasmussen og Marte Espeland.
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I mars ble det avholdt kompetansegivende longørkurs i Danmark med Lasse Kristensen som
kursholder. Det var et meget nyttig, lærerikt og hyggelig kurs. 7 deltagere tok turen til
Danmark.
Ingunn Espeland har startet utdanningen som internasjonal voltigedommer.

Rekruttering
Grenutvalget i voltige har også i år gått ut med tilbud til klubber om å få et gratis kurs
( praktisk og teoretisk) i innføring i voltige. Det har vært noe interesse, men vanskelig å få
organisert fra klubbenes side. Derfor har vi ikke brukt de midlene det var søkt om til dette
formålet i 2012.
Grenutvalget voltige har investert i 2 nye voltige-gjorder og 1 ny pad med nytt trekk til utlån.
Vi har nå 3 bra gjorder og 2 bra pader å låne ut. Det er stor interesse for å låne utstyret.
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