
 

VM I VOLTIGE TILL SVERIGE OCH FLYINGE 
Fyrstjärnig tävling med Nations Cup 2018 och 2019 

Sverige blir värd för VM i voltige 2020. Skåneklubben SVEA Voltige 
arrangerar VM som går 28 juli – 2 augusti 2020 på Flyinge utanför 
Lund. Inför VM uppgraderas tävlingarna på Flyinge 2018 och 2019 
till högsta internationella status, CVI****, med Nations Cup. 

   - Det är väldigt roligt, och verkligen en väg att lyfta sporten, kommenterar Ted 
Velander, ordförande i SVEA Voltige. Voltige på hög nivå är en publikmagnet. Sverige 
ligger också väl framme internationellt med både medaljer och höga placeringar vid 
de senaste mästerskapen. 
   - VM på hemmaplan blir nu en sporre, både för eliten och breddverksamheten. 

   VM i voltige 2020 arrangeras på Flyinge i samarbete med Svenska 
Ridsportförbundet och med stöd från bl a Event in Skåne. 
   - Det är så roligt, vi är väldigt stolta att ha fått nästa VM, säger Andrea Barth, sport- 
och tävlingschef på Svenska Ridsportförbundet. Det är ett stort erkännande från det 
internationella förbundet, FEI, både till arrangören och till Sverige som värdnation. 
   - Event in Skåne identifierar, värderar och värvar event och möten tillsammans med 
partners. Ridsport är ett prioriterat fokusområde för oss och Voltige VM stärker Skåne 
som ridsportdestination och ökar turismomsättningen, säger Pehr Palm, vd, Event in 
Skåne. 

    Flyinge Kungsgård ger perfekta förutsättningar för arena- och familjesporten 
voltige. Här finns flera stora ridhus och tillgång till boxar och boende.  
   - Det är fantastiskt roligt att vi kan presentera en sådan bredd i vår hästverksamhet, 
säger Karin Wikström, verksamhetschef på Flyinge. Flyinge växer till att omfatta 
mycket mer än avel, hoppning och dressyr. Voltige är både artisteri och hästsport.  

   SVEA Voltige har arrangerat internationell voltige på Flyinge 2015, 2016 och 2017. 
   2018 och 2019 höjs tävlingens status till den högsta internationella nivån, CVI****. 
CVI Flyinge får då också Nations Cup i voltige. 



Fakta voltige 

     Historik 
°   Voltige är gymnastik eller akrobatik på en häst i galopp. 
°   Voltige har militärt ursprung och var olympisk tävlingsgren på 1920-talet. 
°   Voltige är en ridsportgren med utövare i alla världsdelar. 
°   I Tyskland är voltige första steget i all ridutbildning. Man börjar med Kindervolti. 
°   I Sverige finns drygt 30 ridklubbar med voltige på programmet. 
°   Voltige är lagsport och ungdomssport, de yngsta börjar i skritt på en snäll häst. 

     Tävling 
°   En tävling i voltige liknar konståkning eller dressyr: varje voltigör visar först ett    
     obligatoriskt och sedan ett fritt komponerat program till musik – en kür. 
°   Musik, koreografi och dräkter bildar effektfullt tema i küruppvisningen. 
°   Domare ger poäng för tekniskt och artistiskt utförande i varje visad övning. 
°   Hästens lydighet och förtjänster bedöms med 25 % av poängen i varje uppvisning. 
°   Man tävlar individuellt, i par eller i lag om 6 voltigörer. 
°   Linföraren styr och kontrollerar hästen i galopp på en volt i manegen. 

    Mästerskap 
°   Ett VM i voltige samlar närmare 100 hästar och ett par hundra voltigörer. 
°   Sverige har tidigare arrangerat EM i voltige, 2009 på Bökeberg. 
°   2017 tog Johanna Lindberg, Umeå, Sveriges första medalj individuellt: JEM-brons. 
°   Det svenska voltigelaget, Team SVEA, blev femma vid VM 2014 och EM 2015. 

°   VM i voltige avgörs på Flyinge 28 juli – 2 augusti 2020. 
°   CVI**** Flyinge med Nations Cup går 14 – 17 juni 2018.  

Kontakt och information 

Ted Velander, ordförande SVEA Voltige, 0708 640 605. 
Andrea Barth, sportchef, Svenska Ridsportförbundet, 0220 456 28. 
Karin Wikström, verksamhetschef, Flyinge AB, 046 649 53. 
Pernilla Linder Velander, presskontakt, 0708 640 600. 

 



           


