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Verksamhetsplan år 2018 Föreningen
Uppsala Voltige
Syfte med verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar i föreningen. Tanken är den ska fungera som en
vägvisare och ett hjälpmedel i det interna arbetet. Verksamhetsplanen definierar våra mål och
ambitioner för innevarande och kommande verksamhetsår och ska visa vad som är på gång
samt vilken inriktning verksamheten har. Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete,
men oförutsedda händelser kan medföra förändringar i verksamhetsplanen.

Inledning
Uppsala Voltige är en ideell förening som bildades år 1992. Föreningens huvudsyfte är att de aktiva
ska utveckla sina voltigekunskaper. Det ska både vara givande och roligt. Verksamheten vänder sig
främst till barn och ungdomar. Nedre gräns för att få börja träna voltige på häst är 6 år. I dagsläget har
klubben ca 40 voltigörer mellan 6 och 29 år som tränar och tävlar i föreningen. Vi har i dagsläget en
aktiv pojke i klubben.
Föreningen äger fyra hästar och har en hästar för inhyrning. Det finns även aktiva voltigörer som har
egen häst. Det finns totalt 8 tränare samt 5 aktiva linförare i klubben.

Verksamhetens inriktning
Föreningen erbjuder träning för både bredd och elit.
Föreningen gör sitt bästa för att anpassa individens träningsnivå till det som efterfrågas och är
lämpligt. Begränsande faktorer för den enskildes utvecklingsmöjlighet är hästmaterial, tränar- och
linförartillgång samt gruppernas behov.
I föreningen prioriteras lag före individuella på grund av att flera voltigörer aktiveras vid lagträning.
Det finns för närvarande fem lag som tränar på häst från 1-2 gånger per vecka och fys 0-2 gånger per
vecka samt en individuell grupp som tränar häst varannan vecka, i mån om tillgång till häst.
Alla tävlingskostnader står voltigörerna själva för. På förfrågan från tränare kan tävlingsträning på en
oerfaren häst bekostas av klubben efter beslut från styrelsen. Träning och tävling med ledare och
hästar som inte tillhör den ordinarie verksamheten bekostas av voltigörerna själva.

Föreningens ledord
Träningen ska vara givande och rolig! Gemenskap för alla medlemmar och föräldrar är viktigt för oss!
Hästen i centrum!

Ledning
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet där alla medlemmar är välkomna att delta. Styrelsen
utses av årsmötet. I styrelsen ingår även en ungdomsrepresentant och dennes suppleant. Styrelsen
leder den löpande verksamheten. Klubben har en inofficiell ungdomssektion. Ungdomssektionen utser
representanter till styrelsen. Planering av träningar, tävlingar, laguppställningar och hur hästar
fördelasav tränargruppen.1 Vid oenighet fattar beslut av styrelsen. Tränare och linförare ansvarar då
för att ta fram ett underlag inför styrelsebeslutet. Inför beslutet ska hänsyn tas till hur beslutet kan
påverka lag/individuella som berörs, träning, laganda, sammanhållning i klubben m m. Planering av
medryttarnas användande av hästar beslutas av hästansvarig, vilka utses av styrelsen).
1

Tränargruppen består av tränare, hjälptränare och linförare.
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För att uppnå föreningens långsiktiga mål, som nämns nedan, arbetar föreningen med efterföljande
kortsiktiga mål för år 2018.

Föreningens långsiktiga mål










Behålla, rekrytera och utveckla voltigörer på alla nivåer.
Upprätthålla och utveckla en god verksamhet.
Ha hållbara hästar som motsvarar föreningens behov.
Behålla och utbilda ledare.
Ha en god gemenskap mellan föreningens voltigörer, ledare, hästar och medryttare.
Rekrytera och behålla goda medryttare.
Ha god ekonomi med möjlighet till buffertsparande.
Vara goda ambassadörer för voltigen.

Föreningens mål för år 2018












Sträva efter att ha det hästmaterial som behövs för årets verksamhet.
Rekrytera fler medryttare.
Sträva efter att hästarna rids och hanteras allsidigt och utvecklande.
Erbjuda ledare fortutbildning.
Följa upp kommunens kvalitetspoäng.
Arrangera två tävlingar, en trähästtävling och ev. en uppvisning.
Delta i utbildning för linförare och voltigörer om Ridsportförbundet erbjuder något lämpligt.
Stötta aktiva att nå överenskomna mål för 2018.
Genomföra en föräldraträff med hästhantering.
Få fler i klubben att engagera sig som funktionärer vid tävlingar
Uppmuntra och stötta att sporten visas upp utåt.

Policydokument
Föreningen tycker det är viktigt att ha ett arbete med vissa utvalda frågor. Bifogat denna
verksamhetsplan finns:









Säkerhetspolicy
Likabehandlingsplan
Krishanteringsplan
Alkohol- och drogpolicy
Kommunikationsplan
Tävlingspolicy
Tränarpolicy
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Säkerhetspolicy
I vår förening arbetar vi med säkerhet och är angelägna om att alla våra medlemmar kan träna
och ha kul på ett säkert sätt. Vår säkerhetspolicy består av flera delar; brandskydd,
hästhantering, rese/trafiksäkerhet samt träning. Säkerhet under tävling hanteras i
tävlingspolicyn. Som ett komplement till säkerhetspolicyn finns även en krishanteringsplan.

Brandskydd
1. Omfattning
Denna brandskyddspolicy omfattar samtliga som befinner sig i vårt stall i Edeby för föreningens
räkning.

2. Ansvar
Det övergripande ansvaret för att denna brandskyddspolicy följs vilar på styrelsen samt på den
säkerhetsavsvarige som utsetts av styrelsen. Denna brandpolicy ska av styrelsen ses över årligen för
eventuella ändringar.

3. Brandskyddskontroller
Brandskyddskontroller genomförs 1 ggr/mån och ska protokollföras. Protokollen finns i anslutning till
brandsläckaren. Resultaten från brandskyddskontrollen redovisas i samband med årsmötet som en
bilaga till årsberättelsen. Protokoll för brandskyddskontroller bifogas med denna verksamhetsplan.
Vad ska kontrolleras:





Brandsläckare
Brandfilt
Tillgängligheten av ovanstående
Möjlighet att utrymma stall och ridhus

4. Brandövning och återsamlingsplats
Brandövning genomförs en gång per år. Återsamlingsplats för människor är grindhållet vid vägen/i
fastighetsägarens trädgård. Hästarna hålls åtskilda från voltigörerna och släpps i lämplig hage.
Människor sätt i säkerhet först, hästar därefter.

5. Rökning
Det är förbjudet att röka på föreningens anläggning.

Hästhantering
1. Omfattning
Denna hästhanteringspolicy omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som hanterar eller
befinner sig i närheten av verksamhetens hästar. Denna hästhanteringspolicy ska av styrelsen ses över
årligen för eventuella ändringar.

2. Ansvar
Det övergripande ansvaret för att denna hästhanteringspolicy följs vilar på styrelsen, samtidigt är det
den enskilde medlemmen som ansvarar för att hästhanteringen sker enligt policyn.
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3. Hantering






Ingen under 16 år får hantera hästarna utan tillsyn av vuxen. För ungdomar mellan 16-18 år
krävs skriftligt medgivande från målsman. Alla som hanterar föreningens hästar, både de
under och över 18 år, ska vara godkända av de av styrelsen utsedda hästansvariga.
All hantering av föreningens hästar ska följa de av styrelsen uppsatta stallhanteringsregler
samt ordningsreglerna för hästgård Edeby.
Medryttare ska även följa de hanteringsregler som framgår av medryttaravtalet.

4. Hästar under behandling



Information ska alltid finnas på anslagstavlan om någon häst står under behandling.
Boxen får inte användas av någon annan häst och medicinhink ska användas tills behandlingen
är avslutad. Syftet är att minimera risken för att någon häst ska av misstag ska blir
kontaminerad av läkemedlet inför en tävling.

Rese – och trafiksäkerhet
1. Omfattning
Denna trafiksäkerhetspolicy alla ledare, aktiva föräldrar och andra som genomför transporter för vår
förenings räkning. Policyn följer Uppsala kommuns rekommendationer för rese- och trafiksäkerhet

2. Ansvar
Det övergripande ansvaret för denna resepolicy vilar på styrelsen. Det är föraren som ansvarar för att
den enskilda resan sker i enlighet med policyn. Denna resepolicy ska av styrelsen ses över årligen för
eventuella ändringar.

3. Förarkrav
Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är:









Barn som är kortare än 140cm får inte färdas som framsätespassagerare om platsen är försedd
med krockkudde.
Förare till minibuss bör ha genomgått en minibussförarutbildning.
Samtliga passagerare använder bilbälte.
Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten ska anpassas efter rådande
omständigheter.
Bilkuddar ska användas till barn upp till den längd som lagen kräver.
Total trafiknykterhet är ett krav.
Föraren bör inte använda mobiltelefon under körning.
Man bör eftersträva lastsäkring av allt bagage.

4. Fordon




Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning och vara beskattad.
Fordonet ska vara försett med däck som följer Svensk Trafiklagstiftning gällande mönsterdjup
och väglag.
Det bör eftersträvas att första hjälpen material finns i fordonet.
Utöver detta uppmanar föreningen att alla använder cykelhjälm vid cykling till och från
träningarna.
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5. Hästtransport








Fordonet/släpet ska vara godkänt av svensk bilprovning och vara beskattad.
Fordonet ska vara försett med däck som följer Svensk Trafiklagstiftning gällande mönsterdjup
och väglag.
Kniv för att kunna skära loss en häst ska finnas tillgänglig.
Fordonet ska ha giltiga säkerhetsbälten på samtliga platser.
Det krävs att man har samma typ av däck på bilen och på släpet.
Föreningens hästar ska transporteras med lädergrimma.
Föreningens hästar ska bära lämplig utrustning vid transport för att förhindra skador.

6. Parkering i Edeby







I samband med hämtning/lämning vid träning i Edeby ska alla bilar parkeras längsmed
drängstugan. Är denna full hänvisar vi till stallets baksida. Syftet är att säkerställa att hästar
kan tas in och ut ur stallet på ett säkert sätt samt hindra att avgaser kommer in i stallet.
Tomgångskörning är förbjuden på föreningens anläggning och lyktorna ska vara släkta vid
parkering
Tänk på att köra mycket lugnt och försiktigt inom hela området och i övrigt agera så att
hästars och människors säkerhet inte äventyras. Hästar och fotgängare har företräde framför
bilar.
Blockera inte genomfarten från vägen och diagonalt över stallplanen eller mellan stora stallet
och ridhuset och bort till stora stallet. Undantag för pågående lastning och lossning.

Träningspolicy
1. Omfattning
Denna träningspolicy omfattar samtliga som genomför/leder träning inom ramen för vår förening.

2. Ansvar
Det övergripande ansvaret för att denna träningspolicy följs vilar på styrelsen, samtidigt är det tränaren
som ansvarar för att den enskilda träningen sker enligt policyn. Denna träningspolicy ska av styrelsen
ses över årligen för eventuella ändringar.

3. Träning



Man ska komma frisk och utvilad till träningen. Syftet med detta är att minska skaderisken.
Huvudtränaren ansvarar för att varje termin arrangera minst en säkerhetsgenomgång med
voltigörerna denne ansvarar för. Säkerhetsgenomgången ska omfatta vikten av att hantera
hästarna korrekt och hur man ska bete sig runt hästarna. Genomgångarna ska bland annat
omfatta ämnen som att klä sig varmt, bära ordentliga skor, vara utvilad och att inte bära
smycken och huvtröjor på träning. Genomgången ska även innehålla information och
diskussion av de av föreningen antagna policydokumenten.

Samtliga inom föreningen ska ta del av denna säkerhetspolicy.
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Likabehandlingsplan
Vision
Alla har lika rättigheter och möjligheter. Likabehandling innebär för oss att alla behandlas
likvärdigt och/eller utifrån vars och ens behov och förutsättningar. Ingen ska heller behöva
utsättas för diskriminering eller kränkningar.

Plan

Vad?

När?

Vem?

Uppföljning?

Skicka ut en enkät för
att ta reda på om
någon har utsatts för
kränkande behandling
i voltigesammanhang
eller om det finns ett
beteende i klubben
som behöver
förändras.

En gång
per år.

Styrelsen

Baserat på resultatet tas en handlingsplan fram.

Resultatet redovisas vid årsmötet som en bilaga till verksamhetsberättelsen.

Händelsehantering
Om en situation uppstår eller ett beteende iakttas så…
… prata i första hand direkt med den det berör.
… prata med tränare/hästansvarig.
… annan person i klubben du har förtroende för och/eller styrelsen.
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Krishanteringsplan
Krishanteringsplanen är delvis ett komplement till säkerhetspolicyn men ska även hantera
större händelser som inte bara är kopplat till säkerhet. Denna krishanteringspolicy ska av
styrelsen ses över minst årligen för eventuella ändringar.
Vid olycka eller annan kris där räddningspersonal behövs ring 112. Vid personskada ring
Akademiska sjukhuset, barnakuten 018-611 58 37 eller akuten 018-611 26 72.

Vid allvarlig händelse (kris)
1. Kontakt föreningens ordförande eller vice ordförande.
2. En samordnare utses av föreningens ordförande eller vice ordförande.
3. Hästansvarig kontaktas om händelsen rör hästarna eller stallet.

Intern kommunikation


Krissamordnaren, ordförande eller vice ordförande hanterar den interna kommunikationen.
Kontaktuppgift finns i pärmen i sadelkammaren och i klubbstugan.

Extern kommunikation


Om styrelsen har utsett en pressansvarig hanterar de pressansvariga all externa
kommunikationen. Saknas pressansvarig ansvarar ordförande eller vice ordförande för den
externa kommunikationen. Kontaktuppgift finns i pärmen i sadelkammaren och i klubbstugan.

Kontaktlistor





Styrelsens sekreterare ansvar för att kontaktlista hålls uppdaterad på hemsidan, i
sadelkammaren och klubbstugan. Listan ska innehålla följande kontakter: ordförande, vice
ordförande, tränare (tränargrupp ansvarar), fastighetsägare, hästansvarig och pressansvarig.
Tränarna ansvarar för uppdaterade kontaktuppgifter till voltigörer och deras anhöriga finns i
pärmen. Kontaktlistan finns även digitalt och är tillgänglig för alla tränare
Hästansvariga ansvarar för att uppdaterade kontaktuppgifter till medryttare finns i pärmen.

Vid olycka





Tränaren kontaktas om voltigör varit med om en olycka. Kontaktuppgifter till tränarna finns i
pärmen i sadelkammaren. Tränaren kontaktar i sin tur voltigörens anhöriga.
Hästansvarig kontaktas om föreningens hästar varit med om en olycka. Kontaktuppgifter finns
i pärmen i sadelkammaren.
Fastighetsägaren Jan Carlsson kontaktas om någon olycka inträffat på fastigheten.
Kontaktuppgift finns i pärmen i sadelkammaren.

Handlingsplan - checklista


Vid en krissituation ska barn- och ungdomar samt anhöriga snarast komma i balans och få
adekvat hjälp.



Verksamheten ska om möjligt fortgå och barn- och ungdomar ska om möjligt vara kvar, inget
barn ska efter en krissituation gå hem och mötas av ett tomt hem.
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Korrekt information om det inträffade ska lämnas ut, för att förhindra osund ryktespridning.
Ledaren i samråd med ordförande eller annan utvald ska besluta vilken information som kan
lämnas ut.



Alla ledare i föreningen ska känna till och vara bekant med krisplanen för att kunna handla
optimalt i ett krisläge.



Akuta åtgärder – först på olycksplatsen.



Ta hand om den skadade. Tänk på att inte flytta den skadade i onödan om du misstänker
huvud- eller ryggskada.



Ring 112 och larma ambulans/brandkår



Säkra olycksplatsen för att förhindra ytterligare olyckor.



Ge första hjälpen enligt ABC.



Ge emotionell hjälp enligt principen 4H, håll om och var nära, häll i och ge näring, håll tyst
och lyssna, håll ut och orka.



Ta hand om övriga barn- och ungdomar i gruppen. Samla ihop dem och ge kort information.



Se till att någon följer den skadade till sjukhuset.



Den som ringt efter hjälp kontaktar anhöriga.



Emotionell första hjälp/debriefing.



Samla de inblandade på en trygg och avskärmad plats.



Ge fakta och saklig information.



Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga.



Ge omsorg och ge (mat, varm dryck och filtar).



Ge deltagarna möjlighet att prata om det inträffade och uttrycka sina känslor.



Undvik att leta efter syndabockar.



Informera om stressreaktioner som kan komma.



Ordna så att alla har tillgång till någon att prata med under kvällen/natten.



Bestäm när gruppen ska ta upp händelsen nästa gång.

Uppföljning


Styrelsen ansvarar för att följa upp händelsen.
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Alkohol- och drogpolicy
Föreningen Uppsala Voltige tar avstånd från alla former av doping och droger i verksamheten
oavsett det gäller häst eller människa. Vår verksamhet ska vara en frizon från alkohol och
droger.

Omfattning
Denna antidrogpolicy omfattar samtliga som befinner sig på våra träningar/tävlingar/uppvisningar
eller som skjutsar till dessa.

Ansvar
Det övergripande ansvaret för att denna antidrogpolicy följs vilar på styrelsen, samtidigt är det var och
en som ansvarar för att den enskilda handlingen sker enligt policyn. Denna antidrogpolicy ska av
styrelsen ses över årligen för eventuella ändringar.

Efterlevnad
Alkohol och tobak




Det är förbjudet för ungdomar under 18 år att bruka alkohol och tobak. Vi tillåter därmed inte
att föreningens medlemmar under 18 år använder alkohol eller tobak i vår verksamhet.
Medlemmar över 18 år ska uppträda som goda förebilder och ska därmed inte heller bruka
alkohol eller tobak på föreningens anläggning, läger, tävlingar eller liknande.
Om vi upptäcker att någon medlem under 18 år nyttjat alkohol eller tobak, i eller utanför
verksamheten, kontaktas föräldrarna för samtal. Om ledare, oavsett ålder, brukar alkohol eller
tobak i verksamheten eller inför de underåriga medlemmarna kommer övervägas om denne
ska stängas av från sitt ledaruppdrag. Vid upprepade tillfällen och misstanke om problem eller
missbruk ska övervägas att ta kontakt med sociala myndigheter.

Narkotika




Det är förbjudet enligt svensk lag för alla, oavsett ålder, att hantera eller bruka narkotika (icke
utskrivet läkemedel). Det är därmed förbjudet att hantera eller bruka narkotika även på
föreningens anläggning, läger, tävlingar eller liknande.
Om vi misstänker att någon i föreningen hanterar eller brukar narkotika ska vi samtala med
medlemmen enskilt samt kontakta föräldrar om medlemmen är under 18 år. Eventuell kontakt
med myndigheter och polis ska också övervägas.

Alla klubbens arrangemang är alkohol- och drogfria.

Sociala medier
Som medlem av föreningen Uppsala Voltige ska man uppträda som en god förebild gentemot övriga
medlemmar samt andra människor utanför verksamheten. Eftersom en stor del av föreningens
medlemmar är minderåriga är det av stor vikt att alla medlemmar tänker igenom vad som skrivs och
läggs upp på sociala medier om de är öppna för alla andra att se.
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Kommunikationsplan
Det är viktigt för föreningen med synlighet och transparens. Information om och kring
föreningen Uppsala Voltige ska vara lätt att hitta och inte vara begränsat till ett medium.
Denna kommunikationspolicy ska av styrelsen ses över årligen för eventuella ändringar.
Viktig information om exempelvis årsmöten hittas på hemsidan, den öppna Facebook-sidan
och mail till de adresser vi har tillgång till. Det är den enskilde medlemmens ansvar att
uppdatera tränaren och kassören om nya kontaktuppgifter.

Mail
För att lättast nå föreningens styrelse mailar man till: uppsalavoltige@yahoo.se

Hemsida
http://www2.idrottonline.se/ForeningenUppsalaVoltige-Ridsport/
Huvudansvarig för hemsidan är Micaela Forsman samt den styrelsen utser.

Facebook-grupper
Används för kommunikation inom en viss grupp för att lätt nå alla berörda.



Uppsala Voltige, öppen sida
Ryttare Edeby (sluten sida som administreras av hästansvarig)

Blogg
Här kan man följa föreningens verksamhet och vad som händer på träningar, tävlingar och läger.
Ansvarig för bloggen är Micaela Forsman.
http://voltigeskoj.blogg.se/

Utöver dessa officiella kommunikationskanaler kan lagen ha egna grupper på sociala medier eller
liknande.

Extern kommunikation



Av styrelsen utses årligen en pressansvarig.
Av styrelsen utses årligen ett ombudtill Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och
andra möten där föreningen kan ha rätt att representeras av ombud.

Tävlingsterminen


Finns i Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas (TDB).
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Tävlingspolicy
Denna prioriteringspolicy finns till för att förekomma eventuella konflikter i samband med
tävlingar.









Målet är att erbjuda alla tävlingsmöjlighet minst en gång varje termin. Tränargruppen planerar
hästarnas pass så att de fördelas på bästa möjliga vis.
På stora tävlingar (som exempelvis SM, NM, EM, VM) prioriterar föreningen generellt att
sända lag framför individuella, eftersom fler får möjlighet att tävla då, och i första hand de lag
eller individuella med bäst medaljchans. Bedömningen görs dock alltid från fall till fall.
Målsättningen är att alla lag och individuella som har kvalat till tävlingen ska kunna delta och
ändringar görs därför bara vid behov.
Byte av häst inför stora tävlingar, t ex på grund av skada, ska ske minst en månad i förväg
eller vid anmälningstidens utgång. Beslut ska dock fattas så tidigt som möjligt. Beslutet fattas
av styrelsen. Tränare och linförare ansvarar för att ta fram ett underlag inför styrelsebeslutet.
Inför beslut ska hänsyn tas till hur beslutet kan påverka de lag/individuella som berörs,
träning, laganda, sammanhållning i klubben m.m.
Beslut om flytta av voltigörer mellan lag fattas av tränargruppen, Sker flytten under terminen,
på grund av att en voltigör slutat eller skadat sig, ska särskild hänsyn tas till hur flytten
påverkat de berörda lagen, lagandan, sammanhållningen i klubben m.m.
Om något lag/individuell önskar starta på CVI-tävling under året ska 600 kr/häst och år
inbetalas till klubbens konto för att täcka kostnaden för utfärdande av FEI pass.
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Uppsala Voltige ledarpolicy
Som ledare I Uppsala Voltige ska du uppträda i enlighet med vår ledarpolicy.
Som ledare är du:






ett föredöme för föreningens barn- och ungdomar
medveten om att du representerar föreningen och är dess ansikte utåt
delaktig i att skapa en trevlig atmosfär i ridhuset eller gymnastiksalen
klädd i träningskläder
ansvarig för att undvika inställda träningar, du ansvarar för att finna en vikarie eller en
annan lösning tillsammans med övriga ledare för gruppen

Ledarens uppgift
Planera
Planeringen av träningen ska vara både kortsiktig och långsiktig och hela tiden sträva mot ett
för gruppen uppsatt mål. För att hålla en god föräldrakontakt ska kontinuerlig information
delges till föräldrar i den mån som det är möjligt.
Organisera
Träningen ska organiseras på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Tänk på att en rad
färdigheter ska tränas och att en helhetssyn ska råda i linje med klubbens ”röda tråd”.
Organisera träningen så att barnen inte står för mycket i kö eller utan sysselsättning. Ge
voltigörerna ”bredvidövningar”, det vill säga enkla och för voltigörerna kända övningar som
de behöver repetera för att kunna utvecklas.
Leda
En engagerad ledare i är aktiv, positiv och pedagogisk när han/hon leder träningen. Det är
viktigt att ledaren har god översikt över sina voltigörer och ser till att alla i gruppen verkar för
god kamratanda. Ledaren ska själv vara ett gott föredöme.
Ansvara
Ledaren ansvarar för voltigörerna under träning, tävling, läger mm. Ledaren ska se till att
träningen bedrivs under säkra former och lämnar därför alltid träningen sist.
Träningen
Efter uppvärmningen hålls en samling då ledaren går igenom dagens träning och övrig
information. Uppvärmningen är en viktig del i träningen och ska alltid vara ledarledd.
Vid träning på häst, trähäst och andra redskap på marken ska ledaren vara aktiv och på ett
pedagogiskt sätt hjälpa voltigörerna att utveckla sin teknik i olika övningar. Detta ska ske
genom mycket uppmuntran, positiv feedback och beröm.
Träningen genomsyras av ordning och avslutas med en samling. Ledarens högsta prioritet
under en träning är ansvar för voltigörernas välmående, utveckling och glädje till voltigen!

