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VOLTIGE FÖR ALLA

Caprifolen Voltige har under två år haft möjligheten
genom projeket Hästen talar alla språk utvärdera sin
verksamhet och samla lärdomar i en manual som kan
distribueras till verksamheter som arbetar eller vill
arbeta med målgruppen. I hjälpmanualen finns tips
och råd. 
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KASAM - 
 

 

 

För varje verksamhet
oavsett inriktning, är
KASAM ett bra
verktyg. När
Caprifolen tillämpat
KASAM och låtit det
genomsyra
aktiviteterna, har de
sett bästa resultat.
Det är bra att ha en
rutin för att mäta
verksamheten och
aktiviteternas
begriplighet,
hanterbarhet och
meningsfullhet.
Caprifolen har också
märkt att alla så som
föräldrar, deltagare,
ledare,
styrelsemedlemmar
upplever att de mår
bättre av KASAMs
inverkan.    

BEGRIPLIGT

Begriplighet, alltså känslan av att det som
händer i världen, både inom och
utanför individen, är begripligt, strukturerat
och går att förutse.

HANTERBART

Hanterbarhet, vilket här innebär att de
resurser som de händelser som sker i
omgivningen kräver finns tillgängliga.

MENINGSFULLT

Meningsfullhet i livet. Är utmaningarna man
ställs inför värda att engagera sig i?
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KÄNSLAN AV SAMMANHANG

 

 

"We are coming to understand
health not as the absence of
disease, but rather as the
process by which individuals
maintain their sense of
coherence and ability to
function in the face of changes
in themselves and their
relationships with their
environment" -
Aaron Antonovsky



Voltige är en ridsport där en eller flera voltigörer utför gymnastiska övningar
på häst till egenvald musik. Man kan tävla individuellt eller i lag på olika
nivåer, både i gångarten skritt och galopp.

Detta material är tänkt som ett verktyg för klubbar som känner att de har
något att bidra med till dessa målgrupper men inte riktigt har hittat vägen in.
Vi har i detta verktyg sammanställt många av de övningarna och matnyttiga
tips om hur man kan jobba med dessa målgrupper. Det viktiga som våra
ungdomstränare säger, när tillfrågade, är att inte tänka för mycket utan bara
börja. Caprifolen har jobbat utifrån en modell som heter KASAM. KASAM
betyder att någonting ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi
kunde tydligt se att under de mer intensiva delarna av projektet där vi som
tränare och ledare själva blev stressade i vår roll så kunde verksamheten
tappa tänket kring KASAM. Det märks direkt i efterhand hur väl en aktivitet
gick ifall vi stod på stadiga ben väl förankrade i vår värdegrund som skulle
genomsyras av KASAM.
 
En klubb bör i största möjliga mån börja med att göra all verksamhet begriplig.
Detta gäller inte bara för utövarna utan även för föräldrar, ledsagare eller
andra som är involverade.

 

Vad är Voltige

Verktyget
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Hästen som redskap
Hästen är ett fantastiskt hjälpmedel. Den kan på ett naturligt sätt sammanföra
människor runt om den. Dock bör man ha med sig att hästen är ett flyktdjur.
 När man pratar om att närma sig hästen så säger man att man ska vara lugn och
bestämd. Hur arbetar man då med en målgrupp som i vissa fall inte kan uttrycka detta i
vare sig tal eller kroppsspråk? I detta sammanhang vill vi inte att hästen ska ta till flykt.
Därför är förarbetet med hästen, och att man har ett bra team kring hästen i
organisationen, av största vikt. När vi jobbar med dessa målgrupper kan vi inte riskera
att hästen blir rädd när någon plötsligt skriker, springer, eller gör några andra
oförutsägbara uttryck. Voltigehästen är oftast förberedd på rörelser och ljud från flera
håll då voltigen sker lika mycket uppe på hästens rygg som på marken. En högljudd
miljö då musik är en del i voltigeträningen. I Caprifolen använder vi hästen till voltige
och även från mark i show. För målgruppen behöver inte hästen användas som
voltigehäst. Att vara kring den och att få ryckta, fläta manen, ge morot och klappa är
också betydande och påverkar. För vissa i målgruppen var detta det bästa. Traditionell
ridning finns också, men vi på Caprifolen ser det positiva i att jobba i grupp kring en
häst. Säkerhetsmässigt och just voltigeutrustningen är bra med stora handtag och att
erfarna voltigörer kan vara tillsammans och stötta på hästryggen. För oss i Caprifolen
ser vi att möjligheterna till att använda både hästen till voltige och gemensam stund
med hästen från mark, är det som ger maximalt välbefinnande. Efter en voltigeträning
klappar vi alltid hästen tillsammans.
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Miljöträning
Att miljöträna hästen för målgruppen kan bli något som verksamheten och teamet kan
få som en rolig utmaningen. Det behöver inte bli något extra arbete utan kan vara en del
av den befintliga verksamheten.
I Caprifolens projekt så var ett av huvudmålen att sätta upp en musikal tillsammans med
hästar. I showen var det mycket dans och teater som skulle samspela med hästarna. Det
var också färgglada vimplar, rockringar, luftkuddar (som vi gjorde gymnastik/parkour på),
musik och sång, och massa andra saker som skulle kunna vara orosmoment för en häst.
Caprifolen lät hästarna vara med och bli ridna av medryttare eller showtränade från
mark samtidigt som gruppen t.ex tränade rockring eller gymnastik på luftkudde, det blev
på så vis ett naturligt inslag för hästen. Caprifolens erfarna voltigörer fick som ansvar
innan varje tillfälle att miljöförberedda hästen så att vi visste att det inte skulle bli något
chock för hästen och inte någon risk för målgruppen. Att lägga lite extra tid varje gång
vid att säkerställa att hästen är väl förbered skapar en trygghet för alla och ett bra
klimat.
 
Utrustning 
Om hästen ska användas till voltige finns det specifik utrustning för det. 
Voltigehästen har ett träns utan tyglar som är fäst i inspänningarna som sitter fast på
voltigegjorden. Voltigegjorden har stora handtag som är enkla att hålla i. Under gjorden
ligger en filt som är tjockt vadderad och är väldigt behaglig att sitta på. Filten är stor nog
att två kan sitta bakom handtagen. Det har också varit bra att sitta på halsen vänd mot
deltagaren och stötta med att hålla så att den kan stå. 
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"Att hitta något i varje
människas liv som är viktigt
och skapar mening gör att
man mår bättre" 
Aaron Antonovsky



 
Låt personer som inte vill vara med sitta bredvid

Bli som tränare/ledare själv inte stressad över om någon vill sitta bredvid eller bara delta i

uppvärmningen. Träning ska vara prestigelös och utgå från deltagarens dagsform. 

 

Släpp prestationstänket! 

Ge utmaningar som skapar självkänsla och självförtroende hos deltagaren.

 

Planera och planera om

Gör planering för träning men var beredd på att vara flexibel. Följ inte din planering till punkt och

pricka utan var lyhörd på målgruppens dagsform och behov. Ibland är att göra mindre det som

ger mer. 

 

Tid

Ge dig tid, ge gruppen tid och ge individen tid. Tänk på att resan ofta är viktigare en själva målet. 

 

 

Ungdomsledare, ungdomstränare, medvoltigörer, ledsagare, personliga assistenter,
kontaktpersoner eller andra anhöriga, dessa kan vara deltagarnas armar och
ben om det behövs. Genom att involvera fler personer så blir det lättare för
målgruppen att delta i samma aktiviteter som de andra i verksamheten. Det
möjliggör också att du som ledare kan fokusera på leda träningen och se
helheten. Det är lätt att tänka att det vi gör, ska förenklas med det handlar inte
om att göra enklare övningar utan fler variationer och inte begränsa sig vid att
allt måste göras likt. 
 
 

 
 

Ledarnas roll
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Gruppen -
I sporten voltige så får du som ledare/tränare en unik chans att föra samman olika
grupper. Freestyleutförandet i voltige inom lag sker på en gemensam häst och
rollerna är uppdelade så att det ofta passar om ett lag har åldersskillnader. Då
man i  freestyleprogrammet utför lyft och då har man oftast en mindre person
som "flyer" och en äldre som lyfter denna. 
Många verksamheter hade tjänat på denna typ av uppdelning då en mix av åldrar
skapar ett lag, (vad vi märkt), där konkurrensen bli mindre. En naturlig alla-hjälper-
alla anda infinner sig och tävlingsmomentet/konkurrensen mot sin lagkamrat
försvinner. I projektet att skapa musikalen Hupsy Daisy var projektgruppen
blandade åldrar och vi såg att det var mycket mer positivt än negativt. Dock finns
det en utmaning i att göra det både intressant och givande för de äldre
ungdomarna och lekfullt och opretentiöst för de yngre. Vi har med Caprifolen sett
att det blir ett mer rogivande klimat, framförallt för de äldre, då konkurrensen
sinsemellan blir mindre och fokus ligger på att vara en bra förebild. Vi ser också
att det ger en meningsfullhet till våra äldre ungdomar på Caprifolen. När gruppen
består av olika åldrar blir det naturligt att målgruppen också den inte är
åldersbestämd. När det inte är huggit i sten hur en grupp ser ut blir målgruppen
ett naturligt inslag. Vi ser fantastiska resultat när vår målgrupp får inspireras av att
vara en del av en ensemble och få vara med på samma villkor och den ordinarie
ensemblen blir i sin tur inspirerad och stolt över att få vara en hjälp och
inspiration för målgruppen. 
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Förflytta sig över luftkudde från ena sidan till andra
sidan.
-Rulla som en stock
-Rulla men landa"på alla fyra" varje gång
-Rulla på rygg i splitt, landa sedan "på alla fyra" 
-Gå baklänges
-Gå på en linje
-Sträck benet fram och gå ner i prins, upprepa med andra 
 benet tills man kommer till andra sidan
-Hoppa eller galoppera till andra sidan
 
Kullerbyttor - Olika varianter: 
Parkour roll - kullerbytta på ena axeln
Vanlig kullerbytta 
Lång kullerbytta
Parkour roll - med eller utan höjd. Hoppa till en matta och
gör en parkour roll.
Dive roll - dykaöver ett hinder och göra en parkour roll
Voltkullerbytta - håll händerna bakom låren -
 (OBS. Fungerar endast på luftkudde.)
 
Parövningar
Krypa genom varandras ben
Rulla över en kompis som står på knä eller över plint
Rulla över kompis i split
Hoppa bock eller glid över en kompis rygg
Hålla händer och stå på ett ben
Skulptera och bli skulpterad
 
Dans
Fri rörelse till musik
Lära en korrigerad dans i grupp
Spegeldans - hand mot hand och turas om att föra
varandras händer
 
Poi (utan eld) eller vimplar
-Använd en eller två poi till att snurra eller gunga med på
olika sätt. Samma gäller för vimplar. (Väldigt populärt med
färgglada vimplar där man får välja färg själv.)

Uppvärmningsövningar
"Tänk inte för mycket, bara börja!". Så sade Caprifolens ungdomstränare när vi
haft utvärdering av projektet och frågat dem om vad som är viktigast när man
jobbar med olika målgrupper. Håll det enkelt och försök göra det roligt för alla.
Här kommer uppvärmningsövningar och hur man kan arbeta med dem. Vi i
klubben använder oss mycket av vår airtrack (luftkudde) i uppvärmningen men
övningarna är möjliga på de flesta underlag.
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På pilatusboll
Ligga på mage
Sitta och ta ut armarna
Stå på alla fyra
Ligga på mage och gå med händer så att man hamnar i
skottkärra med fötterna på bollen
Ligga på rygg
 
Hinderbana
(I ridhuset finns det ofta bommar, hinderstöd,
kavalettibommar, en pall, det är även bra material till att
bygga hinderbana för uppvärmning) - här är det bara
fantasin som sätter gränser.
-En eller två bommar liggande på mark som man placera  
 händerna  på och låta händer förflytta sig framåt och följa  
efter med fötterna på marken. 
-Hinderstöd med bommar på eller kavalettibommar kan
man krypa under eller ta sig över. (Är de stadiga kan man
gå balans på medan en ledare håller i handen.)
 
Cikrustyg
(Vi använder oss av en specialknut som gör det möjligt att
vara i tyget utan behöva klättra.)
-Sitta i tyget och släppa en hand
-Puppan  -där man sitter i tyget och som en puppa och låter 
 tyget gömma sig.
-Hänga i splitt 
 -Stå i tyget på båda fötterna eller på en fot
 
Rockringen
 (Rockringen är ett redskap som vi använder till mycket, både
till dans och till träning.)
-Trä rockringen över huvudet.
-Gå igenom rockringen
-Snurra rockringen på arm, ben och kropp.
-Snurra med rockringen
-Gå ur och in i rockringen
-Hoppa in och ur rockringen
-Trä rockringen igenom kroppen från ena foten till andra
foten
 
Detta är ett förslag och övningar vi använt på
Caprifolen. Det viktiga är att ni som verksamhet gör
det ni vill och känner er trygga med då blir också
målgruppen trygg.
 
På Caprifolens hemsida finns film material på en del av
övningarna - www.caprifolen.se
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UPPVÄRMING
 
Tagen/Datt - i par, håll varandra i handen
Parkour - ta dig över plintar andra redskap på
olika sätt t.ex, hopp över olika vaults: 
 
Turn vault är en sorts omvändning,
halvvändning där personen ska placera sig på
andra sidan objektet vänd mot det håll hen
kom ifrån. 
 
2 Steps  vänster fot i höger hand och ett ben i
mellan, upprepa sedan med motsatta hand
och fot
 
Reverse rulla över ett objekt och spin för att
landa framåt 
 
Kong Vault båda händerna på plint, hoppa
igenom med benen mellan armarna och landa
på andra sidan
 
Dash jump hoppa över ett objekt med benen
framför armarna. Snurra runt sin armar och
objektet, landa på samma sida som du
började. 
 
Krabbfotboll med yogaboll. Alla förflyttar sig
som en krabba eller på annat sätt nära golvet.
 

Icke-Kommunikation 
 Det är viktigt att som klubb ha aktiviteter och övningar där språket inte är i fokus.
Kommunikation kan ske genom rörelser och kroppsspråk som ALLA förstår. När
man gör övningar med personer med funktionsnedsatta eller andra som aldrig
varit i kontakt med fysisk aktivitet på detta sättet eller hästar så handlar det om
att anpassa träningen efter varje individ. Det handlar inte om att göra övningarna
enklare utan man ska sträva efter att göra variationer som passar varje individ.
Det är bra att slopa att allt ska se lika ut. Ibland är det lätt att korrigera för mycket
efter ens egna uppfattning. Ge varje individ chans att själv hitta sitt sätt. Följa John
är alltid än bra metod om man känner gruppen, så att det finns utrymme för varje
individ att ta sin tid. Bra att vid användandet av hinderbana ha flera liknande
bannor jämte varandra för att det inte ska skapas någon stress. Fast ur
utvecklingssynpunkt är det bra att lära sig ta hänsyn och vänta på sin tur.

"Macauley och Gutierre (2004) har gjort
en jämförelse av effekterna
hästunderstödd terapi jämfört med
traditionell terapi på barn med
språkstörning. Resultaten visade att båda
terapisorterna har positiv effekt på
barnets tal- och språkförmåga men
resultatet var bättre efter den
hästunderstödda terapin. Man kunde
också se att den hästunderstödda terapin
gav barnen en ökad motivation."
Ur Hästens hovar sjunger när den går,
Annika Bruhn Bengtsson

LITA PÅ VARANDRA ÖVNINGAR 
 
Fallövning 
Alla står på knä i två led mitt emot varandra.
Händer/armar framför sig, en person står och
faller eller dyker.
 
Tillit med balans
En person sitter på knä och en står på den
undre personens lår. Utövarna håller varandra
i handen/armen (höger arm eller vänster arm)
eller håller varandra i båda armarna. Båda
lutar sig bakåt samtidigt så att det blir jämvikt. 
 
 

Övningar där vi använder kroppen
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Vändande mattan
Grupp om 3-5 personer. Stå på en yogamatta och vänd mattan utan att någon trampar
utanför mattan. 
 
Vågen
Alla står i ett led, axel mot axel. Gärna i längdordning. Håll din vänstra hand på din högra sida
av magen och tvärt om med högerhanden. Ta tag i händerna på de två personer du står
bredvid. Alla lyfter sedan armarna ovanför huvudet. Personen längst ut börjar att buga där
armar och huvud följer med (hålla huvudet mellan armarna hela tiden). Alla följer den första
som en våg. Första personen bugar ner och upp som en våg.  
 
Rockringsförflyttning 
stå i cirkel, håll i varandras händer- rockringen ska förflytta sig genom ringens omkrets.
Fortsatt aktivitet: Två ringar kan försöka komma ifatt varandra i ringens omkrets
 
Statyn 
Grupper. Antal fötter och händer som får vara i marken. Bygg en staty utifrån beskrivningen.
(Kan även utföras rörlig. Ta er till andra sidan ridhuset/hallen, utifrån angivet antal händer och
fötter som får röra marken. 
 
Stå-pyramiden
tre stående personer varav en är överst eller två personer. En som står på den andras lår
med sina knä på den undre personens rygg.
 
Ogräs
alla står i en ring. Alla blundar och förflyttar sig in mot mitten av ringen och greppar en ledig
hand. När alla hittat två händer tittar alla. Nu ska alla reda ut ogräset så att gruppen bildar en
ring igen.

Samarbetsövningar
Vid samarbetsövningar har vi lärt oss...
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Teater/Dans på trähästen 
Grupper med 3-5 personer. skapar voltigekurer på
bocken utifrån olika tema eller utifrån en viss vald musik.
Det behöver inte vara kurövningar som är realistiska att
göra på hästen.

Trähästen
På trähästen provar vi alltid det vi ska göra innan vi gör det
på hästen. När det är tryggt på trähästen så kan man gå
vidare till hästen.
Här kommer några övningar som man kan börja med.
Men försök att inte begränsa tankegång kring övningarna.
Det är brist på fantasi och förutfattade meningar som
sätter begränsningar. "Sätt på lite musik och börja skapa",
säger Lina Tagesson (projektassistent och brobyggare i
projektet.)
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Grundsits -Ta ut armarna. Kan svänga
med dem i takt till musiken eller hålla
dem stil. Det kan vara en arn i början och
sen den andra armen.

Fana - Stå på alla fyra, ta
ut ett ben eller arm om
man vill.

Kvarn- Lyft ett ben över handtaget.
Bara hålla eller så kan man också lyfta
till andra sidan och sen kan man också
låta benen föra en till baklänges och
fram igen.

Ligga på mage, ev börja
benen.

Stå på knä eller stå på fötter. Här kan
en ledare eller med voltigör hålla i
midjan.

Sitta baklänges och ta
upp båda fötterna på
hästen rumpa. Lyft upp
rumpan och ev. ta ut ett
ben. 



Musiken är ett perfekt verktyg för alla i vilken verksamhet det än må vara. 
Vi låter barnen/ungdomarna själv välja vilka låtar de vill göra övningar, träningar
eller uppvisningar till. 

Musiken

Tid

Skapa tillsammans

Ge anteckningsböcker och penna till varje individ eller individens
ledsagare/personlig assistent/ kontaktperson att använda till att skriva idéer
eller måla idéer i. 
Prata om mål men var tydlig med att mål kan förändras och att vägen ditt
behöver först bestå av delmål.
Ha träffar med hela gruppen men dela också upp i smågrupper för
diskussion och skapande. För att ge chans till alla att göra sig hörda.
Ge olika ansvarsområden, så att gruppmedlemmarna får känna sig behövda
och värdefulla.

I om med projektet  "hästen talar alla språk" har barn och ungdomar fått
möjlighet att vara med i processen att skapa en musikal.  Oavsett om det som i
vår fall är att skapa en musikal eller något annat projekt, märker vi att gruppen
känner en större meningsfullhet och delaktigheten ökar när man känner att
man får vara med och bestämma och forma. Det ökar också förståelse för
porocessen samt att man kan hantera processen. Några punkter som vi  tyckte
hjälpte oss;

 
Skapa tillsammans kan ta mer tid men i slutändan kommer det ge mer!
 

Allt tar tid, så är det. 
Att låta saker ta tid är en lyx, men kan vi unna oss det blir allt bättre.
När saker gått fel på Caprifolen och i projektet har den största faktorn varit att
vi haft för lite tid eller att vi velat trycka in för mycket på kort tid. Det resulterar i
att vi tappar KASAM- flera i gruppen kommer att uppleva att det inte är
begripigt, inte hanterbart och det leder i sin tur till att det känns meningslöst.  
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Voltige på häst
Upplägg 
 Hur utförande ser ut måste vara individanpassat. Redan på den stilla trähästen

kan vi se hur individens möjlighet till att hålla i sig i handtagen är, möjlighet till
att bli uppkastad för hand, behov av en stege eller hiss, samt ser vi hur balansen
är.  -Det gör att vi är mer förbereda hur vi ska hjälpa till på och vid hästen. 

Vi använder oss mestadel av två gångarter, skritt och galopp. Skritten (när
hästen går) är första steget. Det är i skritten vi gör det flesta övningarna. I galopp
om individen är mogen är det till en början att sitta och följa med rytmen. Detta
upplever vi är då magi händer! " Jag flyger woooowooo", så utrycker M det. 

Vi stöttar från mark eller uppe från hästen. I vissa fall kan individen själv röra sig
fritt på hästens rygg i vissa fall behövs stöttning, bakom individen. Där man kan
korsa benen över individens ben och hålla runt midja och hålla sig i handtagen,
då blir ledaren som ett bälte. Från halsen kan man sitta bakvänd, så att man ser
individen och kan prata med hen. Detta är väldigt uppskattat, då man kan
dansa, sjunga tillsammans samt att individen kan stå och hålla sig i ledaren. 

På Caprifolen har vi haft gemensam träning med vår målgrupp tillsammans med
våra elit voltigörer. Det har möjliggjort att vi kan bygga freestyle program
tillsammans där vi plockar fram varandras styrkor och jobbar med samarbete.

 

 

 

 
I voltige  erbjuds just nu inga PARA-tävlingar. Men Caprifolen har som målsättning
att voltigen ska införas i PARA. Just nu erbjuds Uppvisningsklassen som är en klass
som gör det möjligt för alla att delta. Man kan ställa upp i vilken gångart man vill, i
lag eller individuellt till valfri musik. Voltigören kan hoppa upp när hästen är
stillastående och använda det hjälpmedel som hen behöver. Alla får rosett för
utfört program.
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Övningar med hästen från marken

Hästen som verktyg är ett fantasiskt redskap då det fångar deltagarnas
entusiasm på ett sådant enkelt sätt. Man behöver inte göra det svårare än
att klappa hästen!

Klappa häst: För många av deltagarna var det absolut största under dessa två åren
närheten till dessa mäktiga djur. Hästarnas sätt att vara smittar av sig på barnen och
ungdomarna som inte varit i kontakt med dessa innan. Personer som annars har svårt
att lyssna, vara stilla eller ta instruktioner faller naturligt in i en trygg roll då de vill visa
hästen att den kan lite på dem. Att bara klappa en häst kan verkligen ta fram fina sidor
som man annars kan ha svårt att se. 
 
Borsta häst - Att borsta en häst är mer än väl ett träningspass för många.
 
Häst från marken (3-5 personer)
Övningar där personerna jobbar med hästen från marken. 
-leda hästen
-förflytta hästen i olika riktningar sidled, bakåt, i små volter/cirklar
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Poi 
 
Vimplar 
 
Rockringar
 
Pilatsboll 
 
Trähästen
 
Kavalettibockar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redskap som fungerar bra för
målgruppen

Kontakt och information
För mer information om projektet "Hästen talar alla språk" 

Plintar
 
Cirkustyg (med specialknut)
 
Dans med paraply
 
Luftkudde
 
Ryktborstar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med redskap blir träningen lättare och roligare

Caprifolens Musikalprojekt - Hästen talar alla språk

www.caprifolen.se

facebook:

Under fliken verktyget finns hjälpverktyget, 
med stödjande övningsfilmer samt projekts pdf.

email:
caprifolen@gmail.com

Projektledare
Vincent Olivemark 
079699579
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