
 
VOLTIGESTEVNER  

Skjema til å beregne tidsplan i startliste  
Klasse Antall minutter Merknad 
Kür 3/2/1* (A+B) indv 3,5 min (hest + 1 deltager) 

+ 2,5 min pr ekstra voltigør 
Feks 1 hest + 3 utøvere = 
3,5+2,5+2,5 = 8,5 min 

Obl 3/2/1* (A+B) indv 3 min (hest + 1 deltager) 
+ 2 min pr ekstra voltigør 

 

Pas de deux 3/2/1* 4 min  
Pas de deux 1* obl 5 min  
C-program indv. obl + kür 3 min  
C-program tropp obl + kür 7-10 min Avhengig av antall på teamet 
D-program indv obl + kür 3 min  
D-program tropp obl 2 min pr. deltager + innløp ca 2,5 min 
D-program tropp kür tønne 3-5 min Avhengig av antall på teamet. 

Beregn også tid for å bære tønne 
inn og ut av ringen. 

E-program indv. hest 3 min (hest + 1 deltager) 
+ 2 min pr ekstra voltigør 

 

E-program indv. tønne 2 min   
E-program tropp 1 min pr. deltager Effektiv tid på tønna = antall  

Deltagere + 30 sek. Her er 
beregnet innløp og hilsning også. 

E-program pas de deux på 
tønne. 

3 min  Ekstra par: 2,5 min 

 
Alle tidene er minimumstider basert på en konkurransebane med vanlig størrelse og innløp. Det er 
selvfølgelig tillatt å sette opp en mindre stram tidsplan, hvis antall starter tillater det. Det vil gi 
dommerne muligheten til å skrive flere kommentarer.  
 
Husk dessuten å legge inn små pauser: 

• mellom klasser 
• og/eller der det er samme longsjør på flere hester 
• der samme hest har flere innløp og disse kommer etter hverandre på startlisten 

 
Hvis det er flere dommere, skal disse kanskje skifte plass mellom klassene.  
Det må også være rom for toalettbesøk.  
En av pausene bør være av slik lengde at dommere og skrivere har anledning til å spise.  
Den kan kortes inn dersom stevnet før denne pausen er «på overtid». 
Arrangør kan kontakte dommer for gjennomsyn. 
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