Formandens beretning 2012
Så er der gået et år mere. Jeg synes, at det har været et meget spændende år, hvor jeg
har set og været med til de mange aktiviteter, som vi har.
Alle medlemmer i Vendsyssel Køreforening kan godt være stolte (som jeg også sagde
sidste år): Rundt i hele Danmark, snakkes der om os, på den gode måde og det er uanset
om det er bredde eller elite.
Breddeudvalgets to ”Åbent Hus” dage. Her er der mange som spørger til hvordan få I så
mange mennesker til at komme,
PR udvalget med en utrolig masse gode ideer til at få køresporten og VK i de forskellige
medier.
Pløjeudvalgets supergode ide med en ”pløje dag” og ikke en ”stævne dag” har fået flere til
at komme og få hjælp til at pløje. Det har bevirket at vi nu har fået en konkurrence pløjer
mere. Super godt.
Køreudvalgets kørekursus på alle niveauer, her ved jeg godt at der er nogen som tænker
det er ikke den rigtige måde. Jo det er! Det er en af de mange rigtige måder der er. Det
vigtigste er at få samarbejdet til at fungere, så kusken har det godt inde i maven, når der
køres/trænes med hesten.
Det er godt at se, hvordan der er nogen, som tager ansvar og arrangerer hyggetræning for
nye kuske. Køreture rundt ved vores medlemmer, hvor man går sammen låner og hjælpes
ad med transport, så det bliver muligt at komme ud at køre.
Det er dejligt at se, hvor mange som kommer til træning inden for de mange discipliner vi
har i køresporten. Der er kommet en holdningsændring i retning af, at for at lære at køre
må man også træne og få undervisning. Det er ikke bare hos os, men i det ganske land, at
der trænes mere både vinter og sommer.
Materialeudvalget gør et ”Jette bra” arbejde med at holde vores baner i orden, som vi alle
er meget taknemmelige for. Her skal vi nok til at se på nogle løsningsmuligheder til næste
år: Måske kunne man få slået græs af to robotter på vores nye baner eller - har I en idé?
Der er to seletøjs hold i gang hos Hans Mathisen og Harry Pedersen, TopCup finalen,
dressur cup og Klubdage og aftner - alle super gode tiltag som gør det sjovt og godt at
være i VK
Det store samlingspunkt er vores cafeteria. Her har Åse stået for at der har været
forplejning til den store guldmedalje, hver gang der har været et møde eller der har været
nogen herude for at arbejde og, ikke at forglemme, alle de stævner som har været. Jeg vil
gerne sige og jeg ved, at jeg kan sige det på alle VKs medlemmer vegne: Et stort Tak for
mad til Åse – og hendes hjælpere.
De mange roser jeg får rundt om til møder i DKF er jeres skyld og det skal I alle have tak
for. Jeg har også fundet ud af, hvor let jeg har det som formand. I sommer var jeg hjælper
hos ØKS til Dammarksmesterskaberne. Her var der lidt mere at lave, end jeg var vant til,
eller måske lidt andet at lave, så det tog mig det meste af ugen bagefter at blive frisk igen!
Men det var et rigtig godt DM.
Næste år bliver spændende. Sommerturen bliver i Thy, hvor alle er velkomne. Vi har fået
tildelt og skal holde Nordisk Mesterskab i kørsel. Kanotur på Uggerby å.
Indendørs stævne sammen med MKS i Ålestrup er nok det helt nye til næste år.
Det største er nok NM og her har køreudvalget igennem års arbejde fået DKF
anderkendelse så vi har fået NM i 2013. Køreudvalget er kommet med et budget, som
omhandler omlægning af baner så de bliver nogen af nord Europas største permanente
dressurbaner. Sekretariatsvogn, dommerhuse med el og internet, så hvis alle tallene

holder, bliver der også et lille overskud til VK og indtil videre holder tallene i budget, så det
se godt ud.
NM på Holtegård bliver også starten på noget nyt i VK. Vi skal holde en Concours de
Tradition for alle de gamle vogne, som vi har til at stå der hjemme. Nu ved I det og jeg
håber, at der er mange af jer, som vil være med til det. Jeg ser i hvert fald frem det.
I marts måned var jeg indkaldt til hovedbestyrelsen og formålet var, som også titlen sagde:
”Møde med den nye formand”.
Alle de forskellige køreselskaber var blevet bedt om at udfylde et skema, hvor deres
medlemmer blev opdelt i 6 overordnede interessegrupper.
Skema til opdeling af medlemmerne i grupper
1. Medlemmer, der kører landsstævner i svær klasse og internationale stævner: 54stk
2. Medlemmer, der kører landsstævner i middelsvær klasse: 88stk
3. Medlemmer, der kører klubstævner, TopCup, DressurCup, indendørsstævner
o.lign. :195stk
4. Medlemmer, der kører skovture, ferieture, pløjer, kører brugskørsel, trækker
træstammer, kører mod betaling til begravelse, bryllupper, studenter, turister m.v.,
kører Concours etc.: 477stk
5. Medlemmer, der ikke er aktive med kørsel: 289stk
6. Øvrige: 46stk

Her kunne man se, at flertallet af vores medlemmer, som er aktive med kørsel og som ikke
blev omtalt så meget i køresporten. Det bevirkede, at der blev lavet et turudvalg, så der
skulle komme mere fokus på turkørsel rundt om. Det har også kunne ses i køresporten.
Der er kommet mange flere artikler om de mange ture, der er rundt om i Danmark.
Sommerturen i Thy er et samarbejde imellem HKRF- THKS og VK hvor det går på skift
med at lave en sommertur. Der køres i 2013 fra d.19 til 23. juli og man kan være med en
eller flere dage. Det ville være sjovt hvis nu man så ulven.
Til slut vil jeg sige tak til alle for et godt og aktivt år og med ønske om at de positive
aktiviteter vil forsætte i mange år frem over. Jeg vil gøre mit til, at det lykkes.
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