Beretning fra køreudvalget, hos VK
til generalforsamlingen 2011
Vi kan ikke længere kalde os et nyt sammensat udvalg. Alle på nær én modtager genvalg. Kaj Thybo har desværre valgt at
stoppe grundet stort arbejdspres.
”Det er godt nok trælst, når ens arbejde tager så meget af ens fritid”!
Vi vil gerne sige (dig) Kaj tak for det store arbejde (du) han har lagt ifbm. afholdelse af stævner, men også alle de
praktiske ting (du) han har bidraget med. (Du) Han har løftet en vigtig opgave i at få alle hjælperopgaverne på plads, og til
stævnerne har (du) han cyklet rundt og sørget godt for alle, både forplejning og godt humør.
Udvalget har stået for 4 arrangementer i år: 2 klubstævner kombineret med træningssamling med henholdsvis 20 og 16
deltagere og ca. 20 hjælpere, et topcup stævne som afslutning på ferieugen, samt et landsstævne midt på sommeren med
20 deltagere og ca. 45 hjælpere var i aktion. Som den eneste arrangør i landet, var det et 2 dags stævne vi afholdt. Alt
klappede til stævnet, og for at kunne spare lidt på hjælpernes tid har vi valgt, at også næste års landsstævne skal afvikles
som et 2 dags stævne.
Med en beliggenhed i et yderområde, må vi desværre sande, at det nok sjældent vil være muligt at komme over 25-30
deltagere til et almindeligt landsstævne. Når vi skal holde stævner med større deltagerantal, skal vi afholde mesterskaber,
men mere herom senere på generalforsamlingen.
Alle vores stævner har været flot bakket op af egne kuske og hjælpere, det vil vi gerne sige jer stor tak for. Vi vil i VK
gerne være kendt for, at alle får en god oplevelse til vores arrangementer, og på trods af at der bespises mange folk, til
såvel træningssamling og stævner, så har vi formået at lave overskud på alle arrangementerne. Samtidig hører vi som
kuske ved stævner andre steder i landet; ”Det er altid dejligt at komme til jeres stævner, der er altid sådan en god
stemning”.
Det kan vi alle klappe hinanden på skulderen for.
De forskellige tiltag med kuskeundervisning begynder også at give pote, idet vi møder flere og flere som hjælpere til
stævner, og i flere udvalg, samt deltagelse i arrangementer f.eks. åbent hus dage osv. Det kan sikkert være svært at komme
ind i en forening, hvor alle kender hinanden og drillerierne får frit spil. Vi kender alle følelsen, så husk, at når I hver især
møder et nyt ansigt på pladsen, så gå hen og hils – og sig velkommen til kørecentret. Når man derefter synes man kender
et par stykker, så føler man sig allerede velkommen og inden man har set sig om, så er man en aktiv del af denne forening
på den ene eller anden måde.
Velkommen til alle jer nye – vi glæder os til at have mange hyggelige timer sammen om den samme interesse: HESTE og
godt samvær!!
I forsommeren startede vi med at etablere en heste-agility bane. Arbejdet er af forskellige grunde ikke blevet færdiggjort,
men det vil blive fortsat i det nye år.
I år har vi også fået anlagt en ny rute inde i Holtegaard skoven, således at vi kan minimere trafikken af hestespand på
græsarealerne ved marathonkørslen. Der er blevet ryddet flere gode veje, som blot skal køres mere til. Samtidig har vi
etableret en lidt større skovforhindring, som dels er mere tør, men også kan give plads til 4 spand. Tak til Hans for at vi
kan bruge skoven og tak til Allan for arbejdet med rendegraveren.
I det kommende år vil vi afholde samme antal stævner som sidste år; 2 klubstævner kombineret med træningssamling med
bl.a. videoptagelser, et to-dags landsstævne, som er det sidste udtagelsesstævne inden DM i Horsens 2012. Midt på
sommeren vil vi afholde et combistævne i samarbejde med pløjeudvalget; her skal der køres topcup, konkurrence,
brugskørsel, træstammetræk og evt koldblodskørsel.
Her sidste år var der arrangeret undervisning med Finn Qvist. Dette vil også være et tilbud næste år, men er endnu ikke
fastlagt på en ugedag. Finn er ganske forståeligt efterhånden en meget efterspurgt underviser i hele Jylland og på Fyn. Der
blev sidste år tilbudt træning for alle nybegyndere som øvede, men desværre ikke med særlig stor deltagelse.
Køreudvalget vil gerne stå for at tilrettelægge lignende tiltag, men kun på baggrund af efterspørgsel.
Poul Nørgaard på vegne af
Anne Grethe Nørgaard

