
VOLTVAKT/UNDERSTARTER
Som voltvakt/understarter är du som en förlängd arm till huvudstartern. Huvudstar-
terna är den som står vid loppets utgångsdistans, det är den personen som slår på 
stratkommandon när alla ekipage är i fas med varandra. Om startkomandona låter 
”KLART, ETT, TVÅ, KÖR!”.  Vid ”KÖR!” får hästen inte ha passerat startlinjen.

Din huvuduppgift som voltvakt är att se till att starten blir bra.
Tips! Kolla kuskens färger i programmet som du ska stå voltvakt för etc.

Ofta är distanserna markerade längs med banan. Kolla upp distansen av loppet – 1140, 1640, 
2140 meter – så du vet vilken sida av banan du ska stå på. Tänk på att vara påläst kring vilken 
distans du ska vakta, vilken häst/hästar och vilket nummer hästen/hästarna har. När du vaktar en 
volt står du på innerplan, nära spår ett i banan.
Tips! Gå ut till den distans du är tilldelad att stå vid i god tid, ibland kan man bli placerad på 
andra sidan banan, vilket kan ta en stund att ta sig till. 

Utrustning: Reflexväst och flagga. 
Tips! Ha med programmet så att du  
lätt kan kolla upp vem du ska stå  
voltvakt för.

 
 
Vid omstart:
- Det blir tjuvstart om hästens bringa är över startlinjen vid kommandoordet ”KÖR!” (tänk på att 
det tar lite tid för ljudet från startkommandona att färdas). 
- Om en tjuvstart skulle förekomma på den volten du vaktar ska du lyfta din flagga och vinka så 
att huvudstarten ser dig. Då slås omstartssignalen på.
Tips! Om du märker att personen har svårt att volta på rätt sätt, hjälp personen genom att prata 
och guida ekipaget så att det inte behöver bli tjuvstart.

Genom att voltvakterna blir mer aktiva skulle man kunna få ner tjuvstarter till ett minimum.

Antal hästar vid volten:
- När det är 1-3 hästar på volten ska hästarna volta på led i ordningsföljd.
- När det är 4 hästar ska det två främsta hästarna volta i bredd och de andra två på led i ordningsföljd.
- När det är 5 hästar på volten ska de två främsta ligga i bredd, likaså de två efterföljande hästarna 
och den sista bakom på led.
- Mer om voltstart (springspår, springband etc.) hittar du i Tävlingsreglementet § 54
 
Bra att tänka på:
- När du går på innerplan tänk på att vara lugn så att du inte skrämmer hästar på banan.


